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Caros docentes e coordenadores, 

Cumprimentando-os, cordialmente, enviamos, em nome do Centro Acadêmico de 

Medicina da UFV (MedCA UFV), o documento anexo, contendo propostas de redução de 

danos relacionadas ao oferecimento de disciplinas durante o Período Especial Remoto (PER). 

O principal objetivo com estas propostas é garantir que os estudantes do nosso curso não sejam 

prejudicados pela excepcionalidade do período que estamos vivenciando. 

Cientes do cenário excepcional que a pandemia gerou, permeado por incertezas e 

dificuldades, reconhecemos a complexidade da tarefa assumida pelos nossos docentes. Nesse 

sentido, o intuito deste documento é auxiliar no enfrentamento de determinadas situações que 

poderemos encontrar durante o planejamento e execução do PER. O MedCA está disposto a 

ajudar na readequação das disciplinas e dos planos de ensino para esse período, visando 

propiciar o melhor aproveitamento tanto pelo corpo discente, quanto pelo corpo docente. Nos 

colocamos à disposição e abertos ao diálogo. 

Respeitosamente, 

 

  

    Igor Marinho Pereira                                          Samara Agostinho 

       (Coordenador Geral do MedCA)                         (Coordenadora Geral do MedCA) 

   Gestão Florescer - 2020            Gestão Florescer - 2020 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA DA UFV 

 

APRESENTAÇÃO 

 O Centro Acadêmico de Medicina da UFV, instituição representativa das e dos 

estudantes de Medicina da Universidade Federal de Viçosa, vem, respeitosamente, apresentar 

suas propostas de redução de danos para o Período Especial Remoto (PER). 

O presente texto foi elaborado por um Grupo de Trabalho (GT) a partir de sugestões e 

propostas enviadas e recolhidas através de um formulário online específico. A possibilidade de 

participação no GT foi garantida a todos os estudantes, sendo enviado amplamente em todos 

os grupos de turmas do Whatsapp para todos que quisessem participar, e, o documento final 

foi aprovado em reunião aberta do dia 02/08/2020. 

 

 O texto está organizado nos seguintes tópicos: 

1. Introdução; 

2. Avaliações; 

3. Contabilização de presença; 

4. Tempo de aula; 

5. Metodologia/formato de aula; 

6. Tempo de estudo; 

7. Seguimento futuro e assistência; 

8. Conclusão; 

9. Referências. 

 

 

 

 



1. Introdução 

No dia 29 de julho de 2020, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), no 

uso de suas atribuições, resolveu autorizar a implementação do Período Especial Remoto (PER) 

na Universidade Federal de Viçosa. O período consiste no oferecimento de disciplinas da 

graduação por meio de tecnologias digitais de informação e comunicação, com previsão das 

aulas serem iniciadas no dia 31 de agosto de 2020 e encerradas no dia 15 de dezembro de 2020.  

A resolução do CEPE prevê a adesão universal dos departamentos, nos fazendo refletir 

como se dará a aplicação dessa metodologia de ensino no contexto da graduação em Medicina, 

uma vez que essa proposta é uma excepcionalidade que não está prevista no projeto pedagógico 

do nosso curso. Além disso, começaram a ser feitas reflexões sobre a manutenção do padrão 

de qualidade oferecido e conquistado ao longo dos 10 anos de existência do curso, já que a 

oferta de disciplinas por via remota traz consigo diversas implicações práticas no 

desenvolvimento e na formação profissional de nossos estudantes. 

Com a implementação do PER, outros questionamentos também começaram a surgir, 

sobretudo em relação à situação dos estudantes que não conseguirão cursar este período. 

Devido à importância desta discussão, o tema já foi levado à comissão coordenadora do curso, 

em que houve esclarecimento e garantia de que os estudantes que não participarem do PER não 

irão “cair de turma”, o que já consideramos uma das reduções de danos mais fundamentais e 

relevantes deste período. Na reunião da comissão coordenadora, também houve discussão em 

relação ao desmembramento de disciplinas teórico-práticas, ficando claro que esse processo 

não seria incentivado dentro de nosso curso, tendo em vista os poucos benefícios que esse 

desmembramento poderia proporcionar em uma análise final e mais aprofundada. Dessa forma, 

duas propostas de redução de danos significativamente importantes já foram levadas em 

consideração, propiciando novas perspectivas de curto, médio e longo prazo. 

Baseando-se nas reflexões já feitas e na tentativa de oferecer contribuições aos 

docentes, ajudando em tudo o que pudermos para facilitar todas as novas atribuições do 

trabalho docente de readequar as disciplinas e, auxiliá-los com nossas sugestões para 

resolvermos questões que iremos enfrentar com o Período Especial Remoto (PER), mantendo 

ao máximo o padrão de qualidade do curso de Medicina da UFV, o MedCA apresenta agora 

suas propostas gerais e específicas de redução de danos, as quais foram baseadas na experiência 

dos estudantes que cursaram o Período Especial de Outono (PEO) e no pensamento dos 



estudantes sobre a melhor forma de construir e conduzir as disciplinas que serão ofertadas no 

PER. 

2. Avaliações 

Em relação às avaliações, devem ser consideradas as seguintes propostas:  

2.1. Entendemos como imprescindível, nas metodologias de avaliação, priorizar o 

caráter formativo, e não punitivo das mesmas. Desse modo, as avaliações devem 

incorporar, integrar e articular outras formas, maneiras e possibilidades de demonstrar 

a aprendizagem. Além disso, é importante a existência de mais de uma forma de 

avaliação, visto que o regime didático determina mínimo de 3 avaliações por disciplina; 

 

2.2. Realização de trabalhos em grupo ou individual, reduzindo ou eliminando a 

necessidade de provas, tendo em vista o pouco aproveitamento que elas possuem para 

a aquisição do conhecimento;  

 

2.3. Ampliação dos prazos das atividades avaliativas, como entrega de trabalhos, para 

não prejudicar os estudantes que possuem uma carga horária reduzida para se 

dedicarem, além de disponibilizar um tempo adequado para a realização das provas; 

 

2.4. Disponibilizar exercícios semanais de todas as disciplinas, mas desvincular boa 

parte deles de uma nota, visando o melhor entendimento da matéria, pois aumenta o 

aprendizado sem gerar uma sobrecarga prejudicial aos alunos; 

 

2.5. Não concordamos com aplicação de prova oral em quaisquer das disciplinas do 

nosso curso que forem oferecidas durante o PER, tendo em vista os possíveis problemas 

tecnológicos (como internet ou falta de microfone e webcam) e os possíveis 

constrangimentos que esse tipo de avaliação pode gerar; 

 

2.6. Seguindo essa ideia, a obrigatoriedade de permanecer com a câmera ligada durante 

a prova pode constranger os alunos que acabam por se sentirem intimidados e mais 

nervosos, como foi relatado por inúmeros estudantes nos formulários de avaliação do 

PEO, realizados pelo MedCA. Vale destacar, que os estudantes estão buscando uma 

formação de qualidade, assim, a “cola” se mostra, além de antiética, também 

contraproducente, por não efetivar o conhecimento do estudante. Outro ponto é que 

acreditamos que a câmera ligada não é efetiva caso um aluno decida colar, portanto 



acaba não cumprindo a intenção e pode trazer emoções prejudiciais para realizar a prova 

em quem está comprometido com seu próprio aprendizado. Entendemos que o mais 

importante nesses momentos, caso os docentes estejam com esse receio, é um diálogo 

claro que relembre ao aluno que ele está perdendo oportunidade de simular e entender 

se fez um estudo guiado coerente com as principais competências que ele precisará na 

sua vida profissional e que não terá acesso a material de apoio na vida real; 

 

2.7. Em relação às avaliações substitutivas, solicitamos que estas sigam seguir as 

propostas da avaliação original, prezando manter o mesmo formato, a fim de não 

prejudicar àqueles que precisarão repor prova por quaisquer motivos (falta de conexão, 

problemas familiares ou de saúde). Reforçamos, ainda, que não concordamos com a 

aplicação de provas orais pelos motivos já citados neste tópico de avaliações; 

 

2.8. Permitir aos representantes de turma um prazo no início do PER para formalizar 

um calendário que leve em consideração todas as disciplinas que serão ofertadas para a 

turma, no intuito de evitar a realização de provas no mesmo dia; tendo a chance de, 

inclusive, acordar datas com os coordenadores das disciplinas para as provas em que, 

preferencialmente, todos estudantes de suas turmas que estejam cursando o PER 

possam participar. Além disso, propomos que no calendário sejam estabelecidas todas 

atividades, testes e trabalhos previstos para o período, permitindo a organização 

adequada dos estudantes, principalmente aqueles com pouca disponibilidade de tempo 

para se dedicarem aos estudos nos dias úteis; 

 

2.9. Disponibilizar uma forma mais flexível de avaliações, permitindo ao estudante a 

adaptação à sua nova rotina e condições no cenário atual. Dessa forma, tem-se a 

possibilidade de retirar peso das provas e torná-las menos ansiogênicas, considerando 

os possíveis contratempos que envolvem uma prova online, como “queda” da internet 

e falta de tempo. Sendo assim, pensando em contratempos, uma sugestão é a 

disponibilidade de atividades avaliativas facultativas ao longo do semestre que 

removam significativos pontos das provas, e caso não sejam feitos, os pontos vão para 

a prova (tendo como exemplo a disciplina LAC V, em que os relatórios valem 5 pontos 

e, caso o aluno não realize a atividade, esses pontos são realocados para a prova); 

 

2.10. Em casos de dificuldade do docente de perceber se as atividades avaliativas estão 

cumprindo o seu objetivo principal, sugerimos sempre um diálogo e consulta aos 



discentes que cursam a disciplina, que são indivíduos com pensamento crítico, 

preocupação com seu aprendizado, e alguns até com experiência na docência e acúmulo 

teórico em metodologias de ensino. Acreditamos que em um momento novo, que pode 

deixar os professores sobrecarregados e cheios de dúvida, os alunos podem ser fonte de 

sugestões para minimizarmos os erros, mesmo vindos de boas intenções. 

 

3. Contabilização de presença 

No que diz respeito à maneira de contabilizar a presença dos estudantes, apresentamos a 

seguinte proposta: 

3.1. Não contabilizar a presença apenas pela participação do estudante durante a aula 

síncrona. Sugerimos que os critérios utilizados na disciplina “Tópicos especiais: Saúde 

da Mulher” no PEO sejam aplicados: a presença era contabilizada por meio de 

cumprimento no chat no início da aula síncrona ou acertos acima de 75% nos testes ou 

com a participação no fórum do PVANet ou por meio do acesso aos materiais 

disponíveis no PVANet. Essa forma de flexibilização auxilia na minimização de 

problemas por falta de conexão ou permite aos estudantes que estejam 

trabalhando/cuidando de tarefas domésticas ou de familiares possam adequar os 

horários de aula às suas próprias realidades neste período de pandemia, tendo a chance 

de utilizar este benefício do ensino remoto para diminuir as iniquidades desses 

contextos variados.  Além disso, é importante que os professores não exijam 

justificativas individuais acerca dos motivos pelos quais a pessoa não assistirá a aula 

síncrona, visto que isso pode-se dar por vários motivos - inclusive de saúde mental e 

preferência- e a justificativa pode trazer constrangimento. 

 

4. Tempo de aula 

Sobre o tempo de aula, achamos importante pontuar a seguinte questão: 

4.1. Recomendamos que as aulas expositivas possuam um tempo razoável e producente 

de duração, seguindo o tempo hora/aula determinado de 50 minutos. Também 

recomendamos que, em casos de aulas geminadas, é importante disponibilizar um 

tempo de intervalo de 5 ou 10 minutos, e, também, tentar um aproveitamento num 

menor espaço de tempo, garantindo assim a qualidade do ensino e aprendizagem. 

Fazemos essas recomendações uma vez que aulas muito extensas cursam com menor 

aproveitamento e, no contexto do ensino remoto, aulas de extensa duração prejudicam 



a concentração dos estudantes e também podem prejudicar os estudantes que se 

encontram com disponibilidade de tempo reduzida durante o período de pandemia. 

 

5. Metodologia/formato de aula 

Em relação à abordagem das aulas, propomos:  

5.1. Sugerimos, quando possível, a tentativa de apresentar os conteúdos de forma 

dinâmica, explorando recursos visuais, vídeos de animação do conteúdo específico, 

entre outros que ajudem a não ficar restrito à escrita dos slides. Visto que, esse formato 

de aula online pode facilitar inovações dinâmicas no formato de exposição de teoria; 

 

5.2. Além da parte expositiva e puramente teórica, recomendamos que exercícios de 

fixação e a abordagem de casos clínicos também sejam incluídos na aula, objetivando 

promover o desenvolvimento do raciocínio clínico e auxiliar na fixação do conteúdo;  

 

5.3. Fornecer ou apontar onde encontrar as referências das aulas permitindo amplo 

acesso dos estudantes, uma vez que muitos não têm acesso a livros em suas localidades. 

Uma sugestão é o envio do(s) capítulo(s) escaneado(s) para estudo no PVANet ou, 

ainda, dar destaque para referências presentes no acervo de livro eletrônicos presentes 

na Biblioteca Virtual Pearson (BV) adquirido pela UFV. Dessa forma, permite-se que 

os alunos consigam contato com as bibliografias, mesmo com a impossibilidade de 

acesso físico à biblioteca; 

 

5.4. Manter o conteúdo programático de forma sequencial e sem a retirada de 

conteúdos, buscando uma sequência lógica dos tópicos previstos no plano de ensino; 

 

5.5. Uma sugestão é a busca por aplicar metodologias ativas para as disciplinas, sendo 

usadas ou não para avaliar de maneira somativa ou formativa. Acreditamos que as 

metodologias ativas são muito adaptáveis e acrescentariam ao período de ensino 

remoto por dar ênfase em outros métodos de aprendizado. Uma reflexão 

importante para pensar a educação médica é que: 

A maior parte do tempo - na educação presencial e a distância - ensinamos 
com materiais e comunicações escritos, orais e audiovisuais, previamente 

selecionados ou elaborados. São extremamente importantes, mas a melhor 

forma de aprender é combinando equilibradamente atividades, desafios e 
informação contextualizada. Para aprender a dirigir um carro, não basta ler 

muito sobre esse tema; tem que experimentar, rodar com o ele em diversas 



situações com supervisão, para depois poder assumir o comando do veículo 

sem riscos (MORÁN, 2015, p. 16). 

 

6. Tempo de estudo 

No que diz respeito ao tempo de estudo, destacamos como essencial a seguinte questão: 

6.1. Considerar dentro dos créditos da disciplina o horário para que o estudante possa 

estudar e realizar as atividades propostas, uma vez que o tempo de dedicação aos 

estudos de boa parte dos estudantes foi reduzido pela necessidade de realizar atividades 

dentro de casa, no cuidado com familiares (avós, primos, irmãos, sobrinhos) ou até 

mesmo com a realização de um trabalho para auxiliar na renda familiar. 

 

7. Seguimento futuro e assistência estudantil 

Sobre os aspectos que visam assegurar o seguimento do estudante no curso e as medidas 

de assistência e permanência estudantil, trazemos as seguintes propostas: 

7.1. Garantir que as disciplinas, no retorno do período letivo 2020/1, sejam abordadas 

de forma expositiva e integrativa ao estudante, simultaneamente, seguindo o plano de 

ensino habitual e impedindo a retomada dos conteúdos somente por outras 

metodologias, como apenas discussão de casos clínicos ou apenas leituras obrigatórias 

sem a abordagem em aula. Isso deve ocorrer mesmo que poucos estudantes façam a 

matrícula nas disciplinas ofertadas no retorno presencial/misto e que a maioria tenha 

aderido à disciplina no PER; 

 

7.2. Estabelecer como meta no nosso departamento a união de todas e todos em prol 

da garantia dos direitos de assistência e permanência estudantil, que vão desde 

inclusão digital, cobrando as instâncias da UFV responsáveis, a partir de um amplo 

edital, com prazo digno, para que os estudantes em condições de exclusão tenham a 

garantia do acesso antes do início do PER; permeando as questões de alimentação, 

uma vez que estudantes que possuíam direito à bolsa alimentação que se encontram 

fora de Viçosa não estão recebendo o valor depositado em conta bancária; e 

atendimento psicológico para os discentes que se encontram em condição mais 

vulnerável. Tudo isso tendo em vista o grande prejuízo que esses estudantes já tinham 

e estão tendo ainda mais no contexto atual da pandemia; 

 

7.3. Tendo em vista a importância da manutenção do estudante em sua turma, para o 

fortalecimento da relação entre aprendizagem, integração e suporte psicossocial, 



principalmente na conjuntura de pandemia e de um futuro retorno presencial/misto, 

reforçamos a garantia feita em reunião da comissão coordenadora de que as disciplinas 

do Período Especial Remoto (PER) ofereçam vagas para o total de alunos do período 

sugerido, como também devem ser dadas posteriormente no retorno do período 

regular - não havendo solicitação do cancelamento da disciplina em caso de menos de 

10 estudantes matriculados, a fim de evitar o rebaixamento de turma dos estudantes 

que não puderem realizá-las durante o PER no atual momento. 

 

 

8. Conclusão 

Diante de todo o exposto, o Centro Acadêmico de Medicina da UFV reforça a 

necessidade de buscar a inclusão de todas e todos, e quando isso não for possível, que os/as 

estudantes não sejam, de forma alguma, prejudicados pela não adesão ao PER, tendo em vista 

as situações excepcionais que estão sendo vivenciadas por todo o país. 

Além disso, prezamos pela manutenção de um projeto pedagógico que seja inclusivo e 

de qualidade, assim, qualquer disciplina que venha a ser ofertada no PER deve levar em 

consideração a qualidade de ensino conquistada pela Medicina -UFV, bem como a necessidade 

de possibilitar que o máximo de estudantes sejam contemplados pelo plano de ensino, forma 

de avaliação, tempo das aulas e metodologia. 

Reforçamos que estamos sempre buscando um resultado comum e muito importante no 

atual contexto: nenhum estudante a menos!  
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