NOTA Nº 011

NOTA À COMUNIDADE ACADÊMICA DO CURSO DE MEDICINA,
GESTORES E COLABORADORES DA FASEH

Considerando

que

na

Região

Metropolitana

de

Belo

Horizonte, a taxa de transmissibilidade atingiu 1,09 o expressivo aumento
da notificação dos casos confirmados de COVID 19 nas últimas 48 horas, a
ocupação de leitos de UTI superior a 80%, leitos de enfermaria em torno de
70%, publicados pela SES-MG; o que é indicativo de possível colapso dos
Sistemas Público e Privado de Saúde, devido à alta taxa de
transmissibilidade do SARS-COV-2;
As Diretorias Geral e Acadêmica, ouvidas as referências do
Grupo de Trabalho de Ações Estruturantes e Estratégicas para
gerenciamento dos impactos da COVID-19, nas atividades presenciais
práticas de ensino e aprendizagem, reorganização da segurança individual
e coletivas necessárias aos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da
FASEH, envolvendo o corpo acadêmico, (professores e estudantes),
colaboradores e gestores informam aos Corpos Docente e Discente do
Curso de Medicina da FASEH que:
1 - O encerramento do primeiro semestre do 1º ao 8º períodos ocorrerá no
dia 15 de julho de 2020, haja vista a impossibilidade de cumprimento das
reposições de prática no mês de julho de 2020, conforme já explicitado e
visando a segurança e saúde de todos;
2 - A rematrícula será efetuada do dia 20 de julho a 14 de agosto de 2020;
3 - O início do semestre para o primeiro período ocorrerá em 17 de agosto
de 2020;

4 – O início do semestre do segundo ao oitavo períodos ocorrerá em 14 de
setembro de 2020;
5 - A reposição de aulas em laboratório e práticas clínicas será deslocada
para o segundo semestre de 2020, do dia 03 ao dia 31 de agosto,
considerando-se a possibilidade de adequação ao conteúdo das disciplinas
e a reorganização do Calendário Escolar, nos termos permitidos pela
Portaria MEC 544 de 16/06/2020 e Parecer CNE 05/2020;
6 – Ressalta-se que todo o conteúdo proposto em 2020/1 e que porventura
não tiver sido ministrado em razão da impossibilidade de presença física em
aulas práticas será integralmente reposto por meio das adequações nas
disciplinas em 2020-2, evitando-se qualquer prejuízo de formação aos
discentes, que é a premissa primeira de todas as ações desenvolvidas pela
FASEH;

Vespasiano/MG, 09 de Julho de 2020.
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