
 

POSICIONAMENTO DO CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA 

DA UFV SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO REMOTO 

EMERGENCIAL 

 

Caros docentes e coordenadores, 

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

Medicina da UFV (MedCA UFV), o documento anexo, contendo levantamento de dados, 

reflexões, considerações e proposições formuladas pelos estudantes que o compõem, com o 

objetivo de garantir a inclusão, o suporte e o acompanhamento diante do debate sobre a 

possível implementação do ensino remoto emergencial em nossa universidade. 

É desejo do MedCA contribuir para as discussões que terão lugar na Comissão 

Coordenadora do Curso de Medicina e no Colegiado do Departamento de Enfermagem e 

Medicina (DEM) em sua complexa missão de pensar, organizar e coordenar as possíveis 

atividades acadêmicas de nossa universidade durante esta pandemia que afeta a todos e a 

todas. 

Solicitamos que esse documento seja analisado e levado em consideração nas 

discussões que estão por vir dentro de nosso departamento. 

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 considerações e proposições para a discussão sobre a eventual implementação do 

chamado “ensino remoto emergencial.” 

O presente texto foi inspirado no documento produzido pelo Comitê Permanente de 

Acompanhamento de Estudantes da UFMG (2020) trazendo, inclusive, vários trechos desta 

produção. Apesar da inspiração, a elaboração foi feita voltada para o contexto da nossa 

universidade, do nosso departamento, do nosso curso e dos nossos estudantes. 

Além disso, é importante ressaltar que este documento foi aprovado em reunião aberta 

do MedCA no dia 02/07/2020, por meio da plataforma Google Meet, amplamente divulgada 

em nossas redes.  

O texto está organizado nos seguintes tópicos: 

1.      Introdução; 

2.      Distinção entre ensino remoto emergencial (ERE) e ensino à distância (EAD); 

3.      Levantamento de dados e análise geral; 

4.     Análise parcial - 1° ao 4° ano (1°, 3°, 5° e 7º períodos); 

5.     Análise parcial - Internato (9° e 11° períodos); 

6.   Alternativas ao Ensino Remoto Emergencial; 

7.   Conclusão; 

8.     Referências. 

1. Introdução 

É necessário, antes de tudo o que temos a mostrar e a dizer, ressaltar que 

reconhecemos a importância do isolamento e das estratégias de distanciamento social para o 

combate à pandemia em andamento no mundo, conforme orientam as autoridades mundiais 

em saúde. Assim, entendemos que a retomada e a realização de atividades acadêmicas 

presenciais estão descartadas para grande parte dos estudantes do curso de Medicina da UFV 

neste futuro próximo, devendo, somente, observar as particularidades da atuação do internato. 

Dessa forma, entende-se que as perspectivas de retorno devem observar necessariamente a 

obrigatoriedade de seguir normas e protocolos de saúde pública, visando a proteção de 

discentes e docentes durante o retorno, seja do internato ou dos anos anteriores, cada qual a 

seu tempo, com retorno das atividades determinado com planejamento das ações para a 

realização da reinserção responsável dos estudantes no município de Viçosa. 



 

Pensando em um contexto geral, a pandemia trouxe instabilidade e crise em diversos 

setores da sociedade. No Brasil, essas crises se potencializam com uma lógica simplista de 

mercado, guiada por uma necropolítica (Mbembe, 2018) que já permitiu a morte de mais de 

58 mil brasileiros, até a presente data. Não obstante a este fato, temos também uma política 

econômica que não protege as famílias brasileiras da crise deste cenário caótico. No tocante 

ao ambiente universitário, não há determinação de medidas afirmativas para manter o vínculo 

de estudantes com suas universidades e que objetivam diminuir a evasão daqueles em 

situações de vulnerabilidade socioeconômica do cenário acadêmico, uma vez que são estes os 

estudantes pertencentes a parcela da sociedade mais afetada pela crise. 

Em relação ao contexto da UFV, uma das primeiras medidas estabelecidas foi a 

suspensão do calendário acadêmico no dia 16 de março de 2020, com posterior fechamento 

dos espaços físicos e de determinados setores administrativos da universidade. Além disso, 

também foi promovida a retirada dos estudantes dos espaços da universidade e do município, 

incentivando a volta de cada um para suas cidades. Outras medidas envolveram o fechamento 

do Alojamento Universitário e do Restaurante Universitário, espaços físicos imprescindíveis 

para condições mínimas de sobrevivência de inúmeros estudantes em Viçosa. 

Diante de todo este cenário apresentado,  

é fato que a experiência da pandemia trouxe instabilidades e incertezas 

à sociedade, de modo que as instituições têm-se confrontado com 

novos desafios. Se por um lado abre-se a possibilidade e a 

oportunidade para o novo, para novas práticas sociais (incluindo as 

acadêmicas), por outro, surgem demandas e exigem-se adaptações em 

relação a processos antes tidos como estáveis. (COMITÊ UFMG, 

2020) 

Sob essa perspectiva é que situamos este momento de eventual possibilidade de 

implementação do ensino remoto emergencial na UFV ou de um outro período especial - o 

que requer amplo debate com participação coletiva para se pensar as suas reais implicações 

na vida de cada um dos nossos estudantes - como possível retrocesso em políticas e em 

direitos já conquistados. É o caso, por exemplo, das políticas de ações afirmativas e de 

inclusão que preceituam o acesso e a permanência na universidade pública de pessoas 

pertencentes a grupos sociais e historicamente invisibilizados, que tendem a serem os mais 

atingidos e a ficarem ainda mais vulnerabilizados; além de serem marginalizados com 

medidas simplistas de soluções que não abarcam a totalidade da realidade dos estudantes 

diante da crise educacional. 

Circunstâncias como essas devem ser consideradas quando se começa a discutir a 

possibilidade de retomada de atividades acadêmicas em formato não presencial. Na intenção 

de oferecer contribuições e fazer valer os direitos estudantis, o MedCA elaborou e agora 

apresenta seu levantamento de dados, suas reflexões e suas propostas que visam garantir o 

suporte e a participação dos discentes nas discussões sobre o assunto. 



 

2. Distinção entre ensino remoto emergencial (ERE) e ensino à distância 

(EAD)  

Nessa discussão, utilizamos as reflexões trazidas pelo Comitê permanente de 

acompanhamento de estudantes da UFMG (2020) em sua totalidade, inserindo reflexões 

acerca do cenário da UFV:  

No que se refere à realização de atividades acadêmicas não presenciais, um 

primeiro ponto a se destacar é a diferença entre educação à distância (EAD) e 

educação remota emergencial (ERE). HODGES et al (2020) alertam para a 

relevância de tal diferenciação, apontando para o histórico de discussão sobre 

a definição de conceitos como ensino à distância, ensino distribuído, ensino 

on-line, ensino móvel, dentre outros.  

De modo a desenvolver tal discussão para pensá-la em relação à pandemia, o 

professor da Faculdade de Educação da UFMG, Elcídio Arruda, destaca que 

“atender por meio de tecnologias digitais alunos afetados pelo fechamento das 

escolas, não é a mesma coisa que implantar Educação à Distância” (2020, p. 

265), apontando para o caráter emergencial da adoção das modalidades 

remotas de ensino no âmbito da pandemia do novo coronavírus. Defende ainda 

que, ao contrário das transmissões ao vivo de aulas por plataformas digitais 

com a sua gravação para disponibilizar tais encontros aos que não puderam 

estar presentes no momento em que se desenvolveram, adotadas por muitas 

instituições de ensino superior em todo o mundo, 

o EAD envolve planejamento anterior, consideração sobre perfil de 

aluno e docente, desenvolvimento a médio e longo prazo de estratégias 

de ensino e aprendizagem que levem em consideração as dimensões 

síncronas e assíncronas do EAD, envolve a participação de diferentes 

profissionais para o desenvolvimento de produtos que tenham, além da 

qualidade pedagógica, qualidade estética que é elaborada por 

profissionais que apoiam o professor na edição de materiais diversos. 

(ARRUDA, 2020, p. 265).  

 

Tais reflexões nos levam a pensar sobre as implicações que o ERE pode causar no 

ensino público. Entendemos que a comunicação digital por meio de plataformas realmente 

pode ser usada para fortalecer a manutenção de vínculos e a troca de experiências entre 

discentes e docentes, por exemplo. 

Mas tal premissa já encontra obstáculos, em especial a diversidade, e mesmo 

a ausência, de possibilidades de acesso pleno à Internet. Se é verdade que 

quase todos/as temos um aparelho de telefone celular na contemporaneidade, 

também se faz necessário pensar que as conexões se dão de maneira 

bastante diversa e instável, de acordo com os planos de acesso das 

operadoras de telefonia e com as regiões das cidades.  



 

Além disso, importa considerar que todos os segmentos da comunidade 

acadêmica estão em uma dinâmica territorializada que, durante a quarentena, 

tende a ser familiar, dificultando o cumprimento de atividades pedagógicas de 

caráter individual. (COMITÊ, 2020) 

Não se pode perder de vista o contexto de pandemia global que coloca as pessoas em 

quarentena, criando 

“um conjunto de situações que não se reduz ao problema do acesso às 

tecnologias de comunicação”. Um exemplo, durante a quarentena, é o da mãe 

que cuida dos filhos que não tem mais o ambiente da creche, ou o filho que 

cuida da mãe idosa: podem ter acesso à tecnologia de ponta, sem que seja 

possível cumprir as atividades remotas demandadas. Ou ainda, estudantes que 

podem acompanhar as aulas por meio do celular, mas não conseguirão digitar 

trabalhos das disciplinas, ou acessar textos disponíveis nas bibliotecas das 

unidades. Ou também professores/as que não dominam as ferramentas digitais. 

(COMITÊ, 2020)  

Logo, devem ser levadas em consideração essas mudanças de cenário na vida das 

pessoas ao estabelecermos uma nova dinâmica de ensino, diferente da que os alunos se 

prepararam ao entrar na faculdade. Tal fator também é importante na diferenciação entre o 

EAD e o ERE, pois, no primeiro, o conhecimento prévio das condições possibilitam um 

planejamento individual para conseguir receber e, no caso dos professores, oferecer uma 

outra possibilidade de ensino com uso de tecnologias da informação e comunicação (TIC’s). 

3. Levantamento de dados e análise geral 

O MedCA elaborou um formulário próprio de consulta estudantil no intuito de 

realizar um levantamento de dados que permitisse a análise sobre o contexto de vida e a 

opinião dos nossos estudantes sobre a educação não presencial no período de pandemia. 

Antes de discutirmos os dados, pensamos ser interessante destacar que todas e todos 

estudantes do curso de Medicina da UFV foram alcançados, totalizando 293 respostas.  

Isso demonstra mobilização e interesse do corpo estudantil da Medicina - UFV em ser 

inserido e ter voz ativa nas discussões sobre o seu próprio ensino, principalmente com a 

necessidade do debate educacional no atual cenário de pandemia, para a adoção de estratégias 

que considerem as suas visões sobre um possível ambiente de ensino remoto, como também 

as adversidades estruturais, sociais e individuais na realidade em que estão inseridos. 

Além disso, revela a atribuição de um papel primário ao MedCA na 

representatividade como movimento estudantil nos espaços de comunicação com as 

diferentes instâncias do DEM e da UFV, a partir das obrigações estatutárias do Centro 

Acadêmico de Medicina da UFV que, de acordo com o art. 2º, inciso I, deve  “organizar e 

representar suas associadas e seus associados na defesa de seus interesses individuais e 



 

coletivos”, além de “lutar pelo ensino público de qualidade, laico e socialmente 

referenciado”, como relata o art. 3º, inciso I (MEDCA, 2010). 

3.1. Localização dos estudantes 

Em relação à localização, os estudantes do nosso curso estão distribuídos, neste 

momento, em 7 estados: Minas Gerais (82%), Espírito Santo (10%), São Paulo (5%), Rio de 

Janeiro (2%), Distrito Federal (0,3%), Bahia (0,3%) e Mato Grosso (0,4%). 

Esse dado nos ajuda a pensar sobre as diferentes condições espaciais no período de 

pandemia (indicadores da COVID-19, medidas de isolamento social, presença de barreiras 

sanitárias) que devem estar presentes em qualquer planejamento de retomada de atividades 

acadêmicas nas modalidades presenciais ou mistas, principalmente para o Estágio 

Supervisionado (Internato). 

A análise apurada dos dados revela que a diversidade de municípios resididos pelos 

discentes, inseridos em micro e macrorregiões, com seus contextos políticos, sociais e 

econômicos próprios, define realidades estruturais múltiplas que diferenciam as condições 

necessárias para a retomada de atividades acadêmicas, em modalidade remota ou presencial. 

3.2. Tempo e ambiente social 

No que se refere às respostas sobre disponibilidade de tempo e ambiente social 

durante este período de pandemia, gostaríamos de destacar que: 

- 255 estudantes (87%) estão convivendo com 3 ou mais pessoas dentro da mesma 

residência; 

- 91 estudantes (31%) não possuem ou possuem apenas parcialmente um local 

adequado de estudos; 

- 61 estudantes (21%) não possuem uma mesa própria para estudos no local onde estão 

residindo; 

- 12 estudantes (4%) não possuem material de estudo suficiente no local onde se 

encontram; 

- 73 estudantes (25%) possuem menos de 2 horas por dia para se dedicar aos estudos; 

- 155 estudantes (53%) relataram que cuidados familiares e/ou obrigações pessoais 

reduzem sua disponibilidade para se dedicar aos estudos; 

Esses dados nos fazem refletir sobre como o ambiente social  afeta o desempenho dos 

estudantes. Segundo os dados colhidos e apresentados pelo MedCA, além de boa parte dos 

discentes não possuírem um local adequado para estudos, alguns deles não disponibilizam de 

uma mesa própria ou até de materiais básicos, como papel, lápis e caneta. Nesse sentido, 

necessita-se destacar que o exercício das atividades acadêmicas requer condições materiais 

mínimas para sua realização, o que não é a realidade de todos e de todas estudantes do nosso 

curso, como foi supracitado.  



 

Ademais, pode-se perceber que 1/4 dos nossos estudantes possui menos de 2h 

disponíveis para estudo, tempo que dividido entre aula e estudo individual é insuficiente. Isso 

demonstra que nem todos seriam capazes de se dedicar e aprofundar nos estudos, 

comprometendo o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao exercício 

profissional do médico, preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Medicina (BRASIL, 2014). 

Apenas com este recorte de dados, o MedCA já considera que o estabelecimento de 

um ensino remoto emergencial afetaria negativamente muitos estudantes, em especial aqueles 

com baixa e/ou nenhuma estrutura física adequada, seja por fatores materiais ou por 

condições do ambiente em que estão inseridos. Outros estudantes que também seriam 

afetados expressivamente com essa medida são aqueles que estão trabalhando durante o 

período de pandemia e que, por conseguinte, possuem disponibilidade de tempo reduzida 

para se dedicarem ao estudo (estes estudantes serão abordados mais à frente). 

3.3. Saúde mental 

Sobre os aspectos de saúde mental, selecionamos os seguintes dados: 

- 92 estudantes (31%) relataram que condições próprias de saúde mental (causadas ou 

não pela pandemia) reduzem sua disponibilidade para dedicar aos estudos; 

- 41% dos nossos estudantes relataram que o período de pandemia lhes provocou algum 

tipo de adoecimento mental; 

- 34% dos nossos estudantes relataram que acreditam que o ensino à distância 

prejudicaria sua saúde mental, enquanto 22% relataram que acreditam que o ensino à 

distância iria beneficiar sua saúde mental; 

 Analisando estes dados, torna-se necessário enfatizar a relação entre estudantes de 

medicina e sofrimento mental, questão amplamente abordada no meio acadêmico. Como 

exemplo, podemos citar uma meta-análise publicada no JAMA, a qual mostrou que 1 em 

cada 4 estudantes de medicina sofre de depressão ou apresenta sintomas depressivos 

(ROTENSTEIN et al., 2016). Dito isso, acrescenta-se os dados da consulta realizada pelo 

MedCA em que o adoecimento mental no período de pandemia se tornou uma realidade 

vivenciada pelos estudantes de medicina da UFV, necessitando de estratégias de 

enfrentamento que sejam elevadas à demanda prioritária em qualquer conversa sobre a 

retomada do ensino para evitar planejamentos tecnicistas e objetivos, baseado na visão de um 

estudante “objeto”, passivo, a quem apenas é imposto um conhecimento sem a busca de um 

aprendizado real e libertador.  

Sendo assim, é preciso levar em consideração a pluralidade existente entre os 

períodos do curso, enquanto 22% dos estudantes se beneficiariam com alguma atividade à 

distância, outros 34% acreditam que a implementação de um ensino remoto emergencial 

obrigatório causaria mais prejuízos do que benefícios à sua saúde mental, com alguns tópicos 

(angústia, ansiedade, estresse, sensação de pressão e de cobrança constante) sendo abordados 

com certa frequência nos relatos dos formulários. Além disso, em caso de implementação do 



 

ensino remoto emergencial, sabe-se que os estudantes que por ventura tivessem sofrimento 

mental aumentado durante as atividades acadêmicas teriam dificuldade de acesso aos canais 

de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, como a Divisão Psicossocial da UFV. Deste 

modo, devemos refletir a necessidade de pensar em alternativas de ensino que considerem 

como primordial a saúde dos estudantes, isto é, que tenham como princípio não causar danos. 

3.4. Acesso digital  

 Em relação aos dados obtidos sobre acesso digital, gostaríamos de destacar: 

- Todos estudantes do nosso curso relataram que no local onde residem há algum tipo 

de cobertura para internet. Entretanto, 8 estudantes (3%) relataram que possuem 

cobertura de internet apenas para redes móveis e 26 estudantes (9%) relataram 

cobertura apenas para rede doméstica; 

- 4 estudantes (1,4%) relataram que, apesar de possuírem algum tipo de cobertura para 

internet, não possuem conexão à internet no local onde se encontram; 

- 17 estudantes (6%) avaliam a qualidade de sua internet como ruim ou péssima, 

acreditando que não conseguirão acessar todos os materiais disponíveis; 

- Todos os estudantes do nosso curso possuem algum dispositivo de acesso à internet 

para uso em estudo remoto. Entretanto, 53 estudantes (18%) consideram que seus 

dispositivos não são ou são apenas parcialmente adequados. 

- Sobre a política de inclusão digital da UFV, a maioria dos estudantes não soube 

opinar se ela foi efetiva ou não. Entretanto, dentre os que opinaram, a maioria 

assinalou que essa política não foi efetiva. 

Gostaríamos de dar destaque ao fato de que nem todos estudantes do nosso curso 

teriam acesso caso a UFV resolva implementar atividades acadêmicas não presenciais. Além 

disso, mesmo tendo acesso, parte dos estudantes não conseguiriam acessar adequadamente o 

conteúdo disponibilizado. Em reuniões do Centro Acadêmico, registradas por atas que podem 

ser acessadas em nosso site, foi destacado que o assunto de inclusão digital vai além de 

acesso à internet, e que o assunto sobre o ensino remoto durante a pandemia é muito 

complexo para apenas analisar o acesso à internet e a disponibilidade de dispositivos de 

acesso à internet. É necessário analisarmos os estudantes enquanto indivíduos completos e, 

também, o meio social em que estão inseridos neste momento de profunda instabilidade.  

Ressaltamos que a instituição MedCA é responsável pela representação dos 

estudantes em sua totalidade e entendemos que a totalidade não significa a maioria, por isso, 

adotamos a frase “NENHUM ESTUDANTE A MENOS!”, pois sabemos que o tão dito 

“novo normal” não pode, de modo algum, ser excludente e nem ser um fator de segregação 

que contraria as conquistas educacionais propiciadas por políticas de acesso e de redução das 

desigualdades.  

3.5. Experiência com estudo remoto 

Dados importantes que foram obtidos sobre este aspecto: 



 

- 123 estudantes (42%) relataram que nunca tiveram experiência com ensino à 

distância. Dentre os que já tiveram, a maioria considerou que foi uma experiência 

mediana ou uma boa experiência, porém com considerações; 

- 182 estudantes (62%) relataram que a maioria das pessoas que conhecem possuem 

uma relação NEGATIVA com o EAD. Apenas 62 estudantes (21%) relataram que a 

maioria das pessoas que conhecem possuem uma relação POSITIVA com o EAD; 

- 60% dos estudantes do nosso curso não estão cursando o Período Especial de Outono. 

Dentre os que estão cursando (40%), a maioria (16%) considerou que está sendo uma 

boa experiência, porém com considerações. 

Analisando esses dados, podemos refletir sobre a relação entre o ensino à distância 

com a precarização da educação, no qual os conteúdos são repassados sem levar em 

consideração a realidade de planejamento e de tempo do estudante, além de serem abordados 

com metodologias insuficientes, culpabilizando o estudante durante seu aprendizado a partir 

de uma lógica neoliberal, em que o cumprimento de prazos/calendário/currículo são elevados 

às questões mais relevantes nesse processo, descolados das funções da educação de promover 

socialização, inclusão, solidariedade, diversidade e uma perspectiva crítica de mundo. 

 Em paralelo a essa questão, as respostas dos alunos sobre o Período Especial de 

Outono podem ser exploradas nos âmbitos da participação e da qualidade desse programa de 

ensino.  

No primeiro âmbito, é possível relacionar a adesão minoritária ao PEO na medicina 

com o número reduzido de disciplinas e vagas disponíveis para os estudantes do curso, a 

restrição ao que estava disponível dentro de seu plano de estudo, a ausência de espaço com 

docentes para discutir as possibilidades e a efetividade das matérias que foram ofertadas e, 

não menos importante, a impossibilidade de muitos alunos participarem desse espaço pelas 

diferentes dificuldades evidenciadas pelo formulário.  

Já no segundo, é interessante perceber que, para os estudantes que conseguiram o 

acesso ao PEO, a experiência é classificada como boa, na qual destaca-se a retomada de um 

vínculo acadêmico entre professores e essa parcela dos alunos, com a discussão de temas 

vinculados à medicina em uma dinâmica satisfatória de aula a distância, considerando o 

conteúdo teórico proposto. Tais benefícios também são abarcados nas alternativas ao ensino 

remoto emergencial, apresentadas no item 6 deste documento.   

Entretanto, o confronto com os dados negativos e as ressalvas são fundamentais para 

o debate sobre a aplicabilidade de períodos especiais e ensino remoto obrigatórios, uma vez 

que a metodologia de disciplinas da grade da medicina pelo PEO, puramente teóricas, 

dissociadas de atividades práticas e centrada, apenas, nos docentes, fazem oposição ao ensino 

em saúde definido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação Medicina 

e ao ensino de referência da Medicina-UFV. Além disso, há uma contradição em disciplinas 

voluntárias cujo plano de ensino inclui conteúdos obrigatórios pertencentes a grade curricular 

do curso. Tal situação abre brechas para a adesão impositiva dos estudantes que, ao retomar o 

período regular, não teriam a garantia de que tal conteúdo seria disponibilizando 



 

integralmente, de acordo com o planejamento inicial da disciplina. Dessa forma, esse ensino 

se tornaria ineficaz e sem qualidade, quando associado às questões socioeconômicas e 

psicossociais ímpares dos estudantes no período de pandemia. 

3.6. Aspectos socioeconômicos 

Em relação à análise socioeconômica dos estudantes do nosso curso, achamos 

interessante destacar: 

- 132 estudantes (45%) tiveram redução de até 50% da renda familiar em decorrência 

dos desdobramentos da pandemia e 26 estudantes (9%) tiveram redução de mais de 

50% da renda familiar; 

- Atualmente, 8 estudantes (3%) estão trabalhando em período integral e 35 estudantes 

(12%) estão trabalhando durante um turno. 

- 23 estudantes (8%) não possuem, mas no contexto em que estão inseridos necessitam 

de acesso às medidas de assistência e permanência estudantil; 

 A partir dos dados que evidenciam a diminuição da renda familiar no período de 

pandemia entre a maioria dos estudantes (54%), com uma redução acentuada para 26 deles, é 

necessário pensar nas condições de vida inconciliáveis com o ensino remoto, uma vez que as 

limitações no sustento doméstico indicam cortes de gastos, alterações na rotina familiar e 

inserção em um mercado de trabalho (temporário, informal e precário, principalmente, para 

15% dos alunos no atual contexto). Tais adversidades são incompatíveis com o argumento 

infundado que associa ensino remoto ao aumento de vínculo do estudante com a UFV, pois 

nesse grupo de alunos os vínculos se encontrariam em sua forma mais frágil, devido ao 

déficit nas possibilidades de rendimento, atenção, aprendizagem, enfim, de uma vida 

acadêmica em sua plenitude pela modalidade remota de ensino.  

 Soma-se à discussão socioeconômica a existência de 23 estudantes que não são 

contemplados pelos programas de auxílio da UFV, mas necessitam das medidas de 

assistência e permanência estudantil durante esse período de pandemia. Dessa forma, o ato de 

negligenciar  esses alunos nas identificações de vulnerabilidade e não considerar as suas 

condições nos planejamentos de ensino remoto, nas diferentes instâncias da universidade, 

significa negar os compromissos de inclusão e redução das iniquidades que a Medicina-UFV 

e própria Universidade Federal de Viçosa deveriam defender. 

3.7. Pesquisa de opinião 

 Dados importantes: 

-  Quando perguntados se o ensino à distância obrigatório deveria ser implementado na 

retomada do semestre letivo, 79 estudantes (27%) responderam que não sabiam 

opinar. Entretanto, dentre aqueles que opinaram, a maioria (126 estudantes - 43% do 

total de alunos) respondeu que o ensino à distância obrigatório NÃO deveria ser 

implementado na retomada do semestre letivo. 



 

- Quando perguntados se acreditam que a metodologia de ensino à distância garante 

qualidade de ensino nos cursos da saúde, 147 estudantes (50%) responderam que 

NÃO. 111 estudantes (38%) responderam que PARCIALMENTE e apenas 21 

estudantes (7%) responderam que SIM.  

Tendo em vista as respostas, centradas na opinião dos estudantes sobre a sua própria 

educação, percebe-se que há uma visão majoritária de que a retomadas das aulas não deve ser 

feita em ensino remoto e que essa modalidade não garante qualidade do ensino nos cursos de 

saúde. Esse resultado pode ser pensado a partir da incompatibilidade do currículo da 

Medicina UFV com o ensino puramente teórico que estaria disponível no ensino remoto.  

De acordo com o projeto pedagógico do curso, o ensino deve ser baseado na 

integração teoria-prática e no caráter transversal das disciplinas (UFV, 2017), o que 

demonstra como a implementação de um ERE promoveria a desarticulação entre o mundo da 

aprendizagem e o mundo do trabalho, ponto este que sempre foi destacado como um dos 

pilares do nosso curso. Já as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Medicina, as quais constituem o alicerce obrigatório para a formação médica, determinam em 

seu Art. 26, Capítulo 3, que 

O Curso de Graduação em Medicina terá projeto pedagógico centrado no 

aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como 

facilitador e mediador do processo, com vistas à formação integral e 

adequada do estudante, articulando ensino, pesquisa e extensão, esta 

última, especialmente por meio da assistência. (BRASIL, 2014) 

Sob essa perspectiva, é possível concluir que a aplicação do ensino remoto na Medicina não é 

capaz de garantir uma “formação integral e adequada”, já que o discente não domina as 

ferramentas proporcionadas pela integração entre teoria e prática e, portanto, é impedido de 

assumir o protagonismo no processo de aprendizagem. A implementação do ensino remoto 

também não é capaz de garantir a articulação do tripé universitário, o qual é fundamental para 

a construção dos conhecimentos em saúde, mas se encontra prejudicado com a adoção desse 

modelo teórico-digital. 

Além disso, a noção geral referente à sobrecarga dos professores inseridos nas redes 

de sáude, com um excesso de demandas e preocupações promovidas pelo cenário de 

pandemia, permite questionamentos acerca de uma relação pedagógica entre docentes e 

discentes que garanta um ensino de mínima qualidade. Somamos a isso o fato de que a 

maioria dos docentes em nosso curso não possuem uma capacitação específica em educação 

remota para medicina (o que deve constituir uma possibilidade caso seja decidido a 

implantação do ERE), o que poderia acentuar ainda mais as dificuldades existentes nesse 

modelo incompatível e, portanto, precário de ensino. 

4. Análise parcial - 1º ao 4º ano   

- Dentre os 4 estudantes do curso que não possuem conexão à internet, 3 deles fazem 

parte das turmas do 1º ao 4º ano; 



 

- Dentre os 17 estudantes do curso que avaliam a qualidade de sua internet como ruim 

ou péssima, 12 deles fazem parte das turmas do 1º ao 4º ano; 

- A porcentagem de estudantes que afirmam que o período de pandemia provocou 

algum tipo de adoecimento mental é de 40,6% nesse recorte; 

- A porcentagem de estudantes que consideram que o ensino à distância prejudicaria a 

sua saúde mental aumenta de 35% para 38% neste recorte; 

- A porcentagem de estudantes que relataram que a maioria das pessoas que conhecem 

possuem uma relação NEGATIVA com o EAD aumenta de 62% para 68% neste 

recorte; 

- A porcentagem de estudantes que acreditam que o ensino à distância obrigatório NÃO 

deveria ser implementado na retomada do semestre letivo aumenta de 43% para 

45,4% neste recorte; 

- A porcentagem de estudantes que acreditam que o ensino à distância NÃO garante 

qualidade de ensino nos cursos da saúde aumenta de 50% para 56% neste recorte; 

Percebe-se que alguns dos principais pontos de debate sobre as implicações do ERE 

se acentuam nas turmas do 1º ao 4º ano. Sendo assim, é notável que, dentre os estudantes do 

curso, os do 1º ao 4º ano seriam os mais afetados com a adoção de um ensino remoto 

emergencial, principalmente na questão de acesso. É imprescindível, para o bom 

funcionamento e aplicabilidade de um ensino remoto, uma disponibilidade de acesso à 

internet que possibilite adesão a todos os meios digitais utilizados, sejam eles aulas síncronas, 

download de referências, upload de arquivos, dentre outros. Dessa forma, é incabível permitir 

que 3 estudantes sejam completamente negligenciados e outros 12 estejam em situação de 

precariedade de ensino e aprendizagem. 

Ademais, uma boa conexão à internet não garante acesso efetivo ao ensino remoto. É 

necessário, para se retornar ao ensino dessa maneira, principalmente em um momento de 

pandemia – no qual as incertezas estão afloradas -, priorizar o bem-estar, seja ele físico, 

mental ou social. Sendo assim, não se pode ignorar os 38% dos estudantes que acreditariam 

que um retorno em ensino à distância acarretaria uma piora - ainda maior do que a que já 

ocorreu - em sua saúde mental.  

Concomitantemente a isso, reforça-se que mais da metade dos estudantes do 1º ao 4º 

ano acredita que a qualidade do ensino seria afetada negativamente se adotado um ensino à 

distância. Retoma-se, assim, a incompatibilidade do currículo da Medicina UFV, pensado 

para a inserção dos estudantes em cenários práticos desde o primeiro período, utilizando de 

caráter interdisciplinar e em espiral ascendente para melhor compreensão e fixação de 

conhecimento e aprendizado contínuo: 

O método pedagógico central é a exposição do aluno, desde o primeiro 

dia de aula a problemas reais de saúde de pessoas e comunidades, de 

complexidade compatível com o momento do curso e em diversos 

cenários de atendimento (unidades básicas de saúde, ESFs, creches, 

asilos e escolas, ambulatórios em hospitais, hospital secundário e hospital 

terciário, unidades de internação, unidades de emergência e de terapia 



 

intensiva). Nesse sentido, há uma diminuição progressiva de atividades 

teóricas, com grupos maiores de alunos e sua substituição por atividades 

práticas, em grupos menores e com atendimento supervisionado.(UFV, 

2017; pág 23) 

 Ademais, cita-se, em caráter legal, a PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 

2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, 

enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19. 

É necessário se ater ao parágrafo 5º, do Artigo 1º que afirma: 

5º - Especificamente para o curso de Medicina, fica autorizada a substituição 

de que trata o caput apenas às disciplinas teórico-cognitivas do primeiro ao 

quarto ano do curso e ao internato, conforme disciplinado pelo CNE. 

Analisando a matriz curricular, percebe-se que grande parte das disciplinas do curso 

de Medicina UFV são teórico-práticas e não teórico-cognitivas. Isso se deve, principalmente, 

ao projeto pedagógico do curso, no qual fica claro o objetivo da criação de disciplinas 

integradas e em módulos, aliando a teoria à prática para, assim, desenvolver uma 

aprendizagem mais significativa: 

– construção de um currículo com base em conteúdos essenciais e não 

em disciplinas meramente administrativas, buscando reduzir a fragmentação. 

Mesmo em disciplinas isoladas busca-se uma maior interface no seu 

desenvolvimento. A estrutura modular substitui a tradicional estrutura por 

disciplinas isoladas. Isto não significa o desaparecimento de seus conteúdos, 

mas sim a prática da tão recomendada integração e interdisciplinaridade. 

(UFV, 2017; pág 22) 

– A integração teoria/prática se estabelece na articulação entre o 

mundo da aprendizagem e o mundo do trabalho. Dessa forma, os elementos 

da aprendizagem são as situações- problema de saúde doença que devem ser 

enfrentadas na prática profissional. O confronto com essas situações, reais ou 

simuladas, visa garantir o desenvolvimento de uma aprendizagem 

significativa, uma vez que dá sentido às capacidades requeridas. (UFV, 2017; 

pág 31)    

Sendo assim, é fundamental refletir sobre os impactos da aplicação de um ensino 

remoto emergencial no currículo e na formação dos estudantes. Nesse sentido, faz-se 

necessário questionar se o ensino dos conteúdos práticos, após grande diferença temporal do 

ensino dos conteúdos teóricos, garante o aprendizado dos conteúdos e a continuidade da 

excelência do ensino no curso. O currículo da Medicina UFV - amplamente elogiado 

(Acreditação SAEME e nota 5 no MEC em 2017) - foi pensado, desde sua criação, para que 



 

fosse um currículo diferenciado, no qual os estudantes não apenas realizam matérias teóricas 

descoladas da realidade da prática, mas sim aprendam de forma interdisciplinar, aliando-se as 

experiências práticas para uma melhor formação. Inclusive, fica evidente,  no subdomínio de 

“Integração entre ensino e serviço” do relatório do processo de acreditação da UFV no 

SAEME, como essa característica é marcante e elogiada pelos avaliadores:  

“A ação conjunta e inserção dos estudantes no sistema de saúde local 

ocorrem desde o início do curso e mantém a marca da 

interdependência. O curso tem se colocado como indutor de avanços 

no sistema local de saúde e essa inserção permite, mesmo que de 

forma não sistemática, que os problemas de saúde/doença sejam 

representados no currículo do curso estabelecendo-se assim uma 

parceria consistente. Este subdomínio responde também aos 

standards da World Federation for Medical Education B.8.51 e 

Q.8.51(2015).” (SAEME, 2019)  

Além disso, temos a avaliação no subdomínio de “Objetivos educacionais” como 

suficiente, também no relatório do SAEME, acrescidos de elogios ao ensino teórico-prático 

da Medicina e seu impacto no perfil dos nossos egressos: 

“Os objetivos educacionais descritos no Projeto Pedagógico do 

Curso parecem coerentes e suficientes para alcançar o perfil 

profissional do egresso. O percurso utilizado para o alcance dos 

objetivos está definido, com competências desenvolvidas em espiral, 

inseridas em módulos interdisciplinares e integrados, evoluindo em 

complexidade ao longo dos três ciclos de formação, usando 

prioritariamente métodos ativos de aprendizagem e inserção 

precoce na prática profissional.”  (SAEME, 2019)  

 

É imprescindível se atentar ao que nos foi avaliado negativamente, visto que, em um período 

conturbado e delicado de pandemia, corre-se o risco de precarizar ainda mais esses pontos, 

indo em contramão aos objetivos estabelecidos de buscar melhorias. No subdomínio de 

“Métodos de ensino” nos foi sinalizado a insuficiência, apesar das condições favoráveis: 

“As estratégias educacionais descritas no Projeto Pedagógico do 

Curso abrangem múltiplas abordagens ativas de ensino-

aprendizagem, aulas teóricas e atividades práticas em ambientes reais 

e simulados, coerentes com os objetivos educacionais do curso. No 

entanto, tais estratégias ainda são predominantemente centradas na 

figura do professor. É importante dizer que está presente no curso, o 

ensino através da prática profissional, inserida na realidade da 

população e mobilizadora da reflexão e ação transformadora da 

realidade.”(SAEME, 2019) 



 

Sob tal ótica, é preocupante a aplicação de um ensino remoto emergencial, no qual as 

matérias da grade curricular têm suas teorias oferecida sem as devidas vivências em situações 

problemas reais ou simuladas, indo em sentido contrário a todo o projeto pedagógico do 

curso e ao que já foi apontado como ponto forte na formação do médico egresso da UFV, 

podendo prejudicá-la e causar lacunas específicas em cada turma. Como quase todas as 

disciplinas da Matriz Curricular foram criadas para trabalhar em módulos teórico-práticos, 

seria quase impossível, seguindo exatamente a portaria 544, aplicar o ensino remoto em 

praticamente qualquer uma das turmas do 1º ao 4º ano sem remodelar o currículo vigente. 

5. Análise parcial - Internato 

As turmas do internato totalizam 86 estudantes. 

- 74 estudantes estão em Minas Gerais (86%), 8 estudantes estão no Espírito Santo 

(9,3%), 2 estão em São Paulo (2,3%), 1 no Rio de Janeiro (1,2%) e 1 (1,2%)  no Mato 

Grosso; 

- Dos 3 estudantes que relataram que o ambiente social/familiar onde se encontram não 

aderiram às medidas de distanciamento social (1%), 2 são do internato; 

- Dos 4 estudantes que não possuem conexão à internet no local onde se encontram 

(1,4%), 1 está no internato. 

- Neste recorte, o percentual da diminuição da renda familiar em até 50% aumenta de 

45% para 49%, e o percentual da diminuição de renda superior a 50% também 

aumenta de 9% para 17%. 

- Dos 23 estudantes que não possuem e acreditam que precisam de medidas afirmativas 

de assistência e permanência estudantil, 7 estão no internato; 

- Neste recorte, 18 estudantes do internato (21%) estão trabalhando durante a 

pandemia; 

- 39 estudantes (45%) acreditam que o contexto da pandemia lhes provocou algum tipo 

de adoecimento mental; 

- 7 estudantes (8%) possuem algum problema de saúde que os torna grupo de risco de 

Covid-19; 

- 24 estudantes (28%) convivem com pessoas do grupo de risco para covid-19 em 

Viçosa; 

- 16 estudantes (19%) possuem parcialmente condições financeiras para retornarem a 

Viçosa. 

Analisando as particularidades do internato, nota-se que muitos estudantes continuam 

com a mesma dificuldade de acesso à internet ou pouca disponibilidade de tempo para 

dedicação aos estudos neste cenário de pandemia. Esses contextos socioeconômicos das e dos 

estudantes do internato isoladamente já tornam a implantação de um Ensino Remoto uma 

situação excludente e, portanto, inviável. Somado à isso, em debates de Reuniões do Centro 

Acadêmico, cujas atas se encontram disponibilizadas no site do MedCA, discutiu-se a 

intenção e eficácia de serem dadas as aulas teóricas descompassadas com a aplicação nos 



 

cenários de prática, uma vez que os últimos dois anos do curso servem para finalizar e 

garantir uma formação profissional de qualidade. 

Durante essas reuniões, entendemos que os estudantes do internato possuem algumas 

particularidades que devem ser consideradas, por isso sugerimos uma análise diferenciada 

para este recorte do curso. Dentre os fatores que motivaram os estudantes a pensarem o 

retorno do internato de forma separada, merecem destaque: a necessidade de profissionais da 

saúde para o combate na linha de frente da pandemia do covid-19 - acreditamos que é 

interessante pensar esse debate como departamento, junto com a enfermagem;  a ansiedade 

em relação às provas e datas de início das residências médicas, que até então serão mantidas; 

e o número reduzido de estudantes, o que facilita o manejo das condições socioeconômicas e 

epidemiológicas de cada indivíduo.   

Por isso, acreditamos ser de extrema importância - e a prioridade - debater sobre 

segurança e acessibilidade dos estudantes, de forma a garantir que medidas sanitárias e 

medidas afirmativas sejam pensadas para tal finalidade.  

No que diz respeito às medidas afirmativas, como há estudantes do internato que 

moram no Alojamento da Universidade e muitos que dependem do Restaurante Universitário, 

é necessário garantir acesso às medidas de permanência estudantil para as e os estudantes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, tanto aqueles que já possuíam este acesso, como 

os que passaram a precisar devido a instabilidade do período de pandemia em que estão 

inseridos.  

No que diz respeito às medidas sanitárias, há muitas ações que devem ser feitas para 

garantir a segurança das nossas e dos nossos estudantes. Entre elas, o fornecimento de EPIs 

pela Universidade e/ou Prefeitura de Viçosa; o treinamento para o uso de EPIs e  o 

atendimento médico em cenários voltados ao combate à pandemia; a inclusão das e dos 

estudantes no protocolo de testagem como profissionais da saúde; a quebra da 

obrigatoriedade de 100% de presença, em caso de morte e/ou adoecimento de algum membro 

familiar devido à pandemia ou em caso de adoecimento de alguma ou algum estudante neste 

período, com direito ao isolamento e ao uso de atestado médico sem reposição obrigatória 

dessas horas; garantir um currículo que priorize qualidade de vida e cuidado em saúde 

mental; garantir o transporte seguro das e dos estudantes para chegarem a Viçosa e, também, 

dentro do município, aos cenários de prática. 

Outro ponto a ser ressaltado é a garantia do retorno de forma optativa. Entendemos 

como optativo o caso em que a ou o estudante, apesar de ter todas as condições necessárias 

para o retorno asseguradas (condição econômica de se manter em Viçosa e facilidade para 

retorno à cidade, ausência de fator de risco para complicações da covid-19 ou controle dos 

mesmos) decida por trancar o curso e retornar em outro momento, sem que ela ou ele seja 

prejudicada/o.  

Depois de garantir acesso e segurança para todas e todos os estudantes, devemos 

assegurar uma formação de qualidade, com adequação e otimização dos cenários de prática 



 

disponíveis e revisão da carga horária do internato. Acreditamos que, para que isso aconteça, 

é necessário reestruturar a Atenção Primária à Saúde, retomar os atendimentos na UAES e 

pensar em espaços de teleatendimento para acompanhamento de pacientes crônicos, por 

exemplo. Dessa forma, as e os estudantes terão contato com cenários que auxiliem a 

formação profissional, apesar do contexto de pandemia e, ainda, contribuirão para o 

funcionamento da rede de saúde de Viçosa. 

6. Alternativas ao Ensino Remoto Emergencial  

Como demonstrado anteriormente, não adotar nenhuma estratégia para manter o 

vínculo dos estudantes com a universidade tampouco parece ser a  melhor solução. Por isso, 

entendendo tamanha dificuldade e responsabilidade de pensar em alternativas para 

oferecer conteúdo aos estudantes, sem prejudicar e excluir outros, tentamos trazer 

algumas alternativas pensadas em conjunto com os estudantes do curso, como: 

a) A elaboração de um conteúdo não obrigatório e inclusivo, que permita a 

participação de todos que assim desejarem, e que não tenha implicações sobre o 

coeficiente de rendimento de cada aluno. 

Essa proposta visa alcançar os 23% dos alunos que alegaram que uma volta às 

aulas por ensino remoto traria benefício para sua saúde mental. Não obstante, também 

pode ser conciliatória com inúmeros conteúdos que não são vistos ou não são 

aprofundados durante a graduação, preenchendo essas lacunas na formação. É 

interessante ressaltar que esses conteúdos devam ser realmente novos e facultativos, e 

não a realização de temáticas que são obrigatórias ocultadas em matérias optativas. 

Além disso, essa proposta ainda garante a manutenção do vínculo entre docentes e 

discentes e pode ser usada por meio de diversas plataformas para ser disponibilizada, 

como pelo PVAnet e plataforma Google Meet e, inclusive, se assim for desejado, 

pelas plataformas digitais do MedCA, como nosso site, canal no Youtube ou IGTV no 

Instagram, permitindo que aqueles que não podem se dedicar amplamente aos estudos 

durante a pandemia tenham a chance de acessar os conteúdos num momento propício 

para eles. Por último, é importante que essas matérias optativas não tenham 

repercussão no CR para que os estudantes que desejam realizá-las e não estejam 

conseguindo fazê-lo de maneira adequada, pelos diversos motivos já acima citados, 

não sejam prejudicados. 

b)      O fortalecimento do Tripé Universitário, incentivando a pesquisa e extensão nesse 

momento de incertezas. 

Em 1985, o Ministério da Educação estabelece a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, no qual essa seria definida como a difusão de 

conhecimentos e a manutenção da prestação de serviços à população. Foi a criação do 

tripé universitário no Brasil. No entanto, a extensão encontra-se ainda mais 

negligenciada do que a pesquisa, historicamente precarizada e muito recentemente 

valorizada em condição de igualdade a pesquisa e ao ensino (SANTOS e DEUS, 



 

2014). Acreditamos que diante do cenário de pandemia a Universidade tem papel 

fundamental nas estratégias de enfrentamento ao COVID-19 no município de Viçosa. 

Esse cenário cria diversos precedentes para a realização de extensão populares, indo 

ao encontro do interesse universitário em devolver o investimento da educação para a 

população. Isto é, em outras universidades, alunos estão participando do processo de 

criação de protocolos para manejo do COVID em APS, realizando ações 

educacionais, produzindo e distribuindo desinfetantes e antissépticos para contenção 

do avanço da COVID-19. Na Universidade Federal de São João del Rei, é possível 

acessar em seu site diversos projetos que estão sendo realizados nesse período. O 

documento que elucida os projetos aprovados encontra-se listado referências, para 

facilitar o acesso.  

Utilizar do argumento de que o ERE é necessário para manutenção do vínculo 

dos discentes com a Universidade é simplificá-lo e superestimá-lo como a única 

opção que possuímos agora. Além disso, este coloca o ensino em detrimento da 

pesquisa e da extensão, que podem ser estimulados também, sem trazer grandes 

prejuízos a quem não possui condições de participar. 

c) Incentivar a realização de cursos como UnaSUS ou plataformas similares.  

 

A plataforma de cursos do UnaSUS traz diversos assuntos que não são 

abordados durante a graduação e que são extremamente relevantes para o atendimento 

da população brasileira na prática clínica. As ofertas dos cursos são pensadas para 

acompanhar as necessidades da população, trazendo as especificidades de cada 

público abordado, buscando soluções para os problemas de saúde pública. Assim, 

seria uma alternativa para as pessoas que estão se sentindo desmotivadas realizá-los, 

com apoio do departamento.  

7. Conclusão  

Considerando os aspectos supracitados, o Centro Acadêmico de Medicina da UFV 

manifesta-se contrário às medidas de Ensino Remoto Emergencial, uma vez que tal 

estratégia é excludente, imprudente e ameaça a formação de qualidade prevista no projeto 

pedagógico. Ressaltamos que, isoladamente, acesso à internet não garante acesso efetivo ao 

ensino remoto, por envolver questões complexas que perpassam a realidade de cada estudante 

e o contexto em que estão inseridos e, portanto, não devem ser generalizadas. 

Além disso, acreditamos que a decisão vertical e urgente de implantar um sistema de 

ensino não debatido o suficiente, sem analisar as possíveis mazelas que este pode acarretar 

para a formação de médicas e médicos no nosso país, é irresponsável e prematura. Alertamos 

a necessidade de agir com cautela no que compete a modificações profundas na educação 

médica, afinal, todo o currículo vigente foi formulado e é frequentemente atualizado - em 

longos processos e discussões - para promover uma excelente formação profissional do 

estudante. Alterações impulsionadas pelo contexto de caos e incerteza podem provocar 

resultados desastrosos no futuro de nossos estudantes. Entendemos também como falacioso o 



 

argumento de que ERE é a única alternativa para manter o vínculo acadêmico, visto que 

desconsidera a pesquisa e a extensão como formas legítimas de atuação e ligação entre 

estudantes e docentes. 

Por fim, gostaríamos de deixar alguns questionamentos para reflexão. Por que 

desejamos um ERE? É para manter o vínculo da Universidade com os estudantes? Caso seja 

essa a intenção, acreditamos que isso possa ser feito de outras maneiras, já previamente 

descritas. É para diminuir o atraso na formatura? Esse é um motivo extremamente válido, 

mas é importante ponderar a qualidade do aprendizado, influenciado tanto pela dissociação 

com a prática, como pela realidade em que grande parte dos alunos está inserida, que pode 

interferir negativamente no processo de aprendizado. Outrossim, a quem esse processo estaria 

beneficiando e a quem ele estaria prejudicando? Vamos prosseguir sem a inclusão de todos? 

Que todas essas indagações nos guiem para um resultado comum: nenhum estudante a 

menos!   

8. Referências 

ARRUDA, Eucidio Pimenta. Educação Remota Emergencial: elementos para políticas 

públicas na educação brasileira em tempos de Covid-19. EmRede-Revista de Educação a 

Distância, v. 7, n. 1, p. 257-275, 2020. 

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação 

Superior. Resolução Nº. 3 de 20 de junho de 2014. Institui diretrizes curriculares nacionais do 

curso de graduação em Medicina e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 

23 jun. 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020 Diário 

Oficial da União. Brasília, 16  jun. 2020  

CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

(MedCA - UFV). Estatuto. Viçosa, 2010.  Disponível em <https://4f583054-d3e5-46ad-

89e2-07d61ba38fac.filesusr.com/ugd/93def9_8e6dbb2fb4434bb9bc40855160af5778.pdf> 

Acesso em: 28 jun. 2020 

COMITÊ PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES DA UFMG. 

Considerações para o CEPE/UFMG: retomada de atividades acadêmicas. Belo 

Horizonte, 2020. Disponível em: 

<http://www.ppgcom.fafich.ufmg.br/noticias/Proposta_do_Comite_Permanente_de_Acompa

n.pdf> Acesso em: 20 jun. 2020 

https://4f583054-d3e5-46ad-89e2-07d61ba38fac.filesusr.com/ugd/93def9_8e6dbb2fb4434bb9bc40855160af5778.pdf
https://4f583054-d3e5-46ad-89e2-07d61ba38fac.filesusr.com/ugd/93def9_8e6dbb2fb4434bb9bc40855160af5778.pdf
http://www.ppgcom.fafich.ufmg.br/noticias/Proposta_do_Comite_Permanente_de_Acompan.pdf
http://www.ppgcom.fafich.ufmg.br/noticias/Proposta_do_Comite_Permanente_de_Acompan.pdf


 

HODGES, Charles et al. The difference between emergency remote teaching and online 

learning. Educause Review, v. 27, 2020.  

MBEMBE, A. Necropolítica. 3ª ed. São Paulo: N-1 edições, 2018. 80p 

ROTENSTEIN L. S. et al. Prevalence of Depression, Depressive Symptoms, and Suicidal 

Ideation Among Medical Students: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the 

American Medical Association.  v. 316, n. 21, p. 2214-2236, 2016.  

SAEME – SISTEMA DE ACREDITAÇÃO DE ESCOLAS MÉDICAS. Relatório do 

processo de acreditação. Sem local de publicação, 2019.  

SANTOS, José Antônio dos; DEUS, Sandra de.  Um novo tempo da extensão universitária 

brasileira. Interfaces –Revista de Extensão da UFMG, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, p.6 - 16, 

jan./jun. 2014 

Universidade Federal de São João del-Rei. Chamada de demanda estimulada para o 

“Programa institucional de auxílio ao enfrentamento à pandemia COVID-19, seus 

impactos e efeitos (PIE-COVID-19)”. Disponível em: <https://ufsj.edu.br/portal2-

repositorio/File/prope/Result_Prim_Entrada_Edital_COVID_19.pdf> Acesso em: 29 jun. 

2020 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA 

SAÚDE, DEPARTAMENTO DE MEDICINA E ENFERMAGEM, CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA. Projeto Pedagógico Curso de Graduação em Medicina. 

Viçosa, 2017. Disponível em <http://www.novoscursos.ufv.br/graduacao/ufv/med/www/wp-

content/uploads/2018/02/PPC_FINAL.pdf> Acesso em: 28 jun. 2020 

 

https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/prope/Result_Prim_Entrada_Edital_COVID_19.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/prope/Result_Prim_Entrada_Edital_COVID_19.pdf
http://www.novoscursos.ufv.br/graduacao/ufv/med/www/wp-content/uploads/2018/02/PPC_FINAL.pdf
http://www.novoscursos.ufv.br/graduacao/ufv/med/www/wp-content/uploads/2018/02/PPC_FINAL.pdf

