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Cumprimentando-os cordialmente, enviamos, em nome do Centro 

Acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Viçosa (MedCA UFV), o 

documento anexo, contendo levantamento de dados, reflexões, considerações e 

propostas formuladas pelos estudantes que o compõem, com o objetivo de 

garantir a continuidade da formação de qualidade ofertada ao curso de Medicina.  

 É desejo do MedCA contribuir para as discussões sobre o Calendário de 

atividades de 2021 que terão lugar na Comissão Coordenadora do Curso de 

Medicina, no Colegiado do Departamento de Enfermagem e Medicina (DEM), no 

Centro de Ciências Biológicas e, sobretudo, na Pró-reitoria de Ensino e no 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).          

Solicitamos que esse documento seja analisado e que suas propostas 

sejam levadas em consideração ao decidir sobre o futuro calendário acadêmico 

para o curso de Medicina e para os outros cursos que apresentam extensa carga 

horária prática.  

 

Respeitosamente, 

  

    

         Alana Balbueno           Bárbara Silva Cabral 

(Comitê de Transição MedCA)   (Comitê de Transição MedCA) 

     

     Clara Lacerda Pardini 

                 (Comitê de Transição MedCA) 

     

      Murilo Carlos Torres     Bernardo Augusto Chicarelli Etelvino 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – UFV      

CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA DA UFV – MEDCA    

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 acerca do 

Calendário Acadêmico para 2021, aprovado pelo Conselho de Pesquisa, Ensino 

e Extensão (CEPE) no dia 19 de novembro de 2020. 

O presente texto está em consonância com o documento produzido pela 

coordenação do curso de Medicina (Ofício Nº 06/2020/DEM). 

Ademais, é importante ressaltar que este documento foi construído 

conjuntamente por discentes, mediante a criação de um Grupo de Trabalho 

aberto à participação de todas e todos os estudantes associados ao MedCA. 

Além disso, todas as proposições e ideias trazidas neste documento foram 

consensuadas em reunião aberta que ocorreu no dia 28 de novembro de 2020 às 

10 horas da manhã, por meio da plataforma Google Meet e amplamente 

divulgada em nossas redes.  

   O texto está organizado nos seguintes tópicos: 

1. Introdução  

2. Incompatibilidade entre as atividades acadêmicas aprovadas pelo 

CEPE e os cursos com extensa carga prática 

3. Particularidades do curso de Medicina 

4. Situações especiais: Turma com entrada em 2017 (Turma 8) e 

Turma com entrada em 2020 (Turma 11) 

5. Proposta Alternativa ao Calendário aprovado pelo CEPE  

6. Assistência Estudantil  

7. Considerações finais  

 

 



1.    INTRODUÇÃO 

Antes que possamos iniciar qualquer discussão, é importante que fique claro 

que reconhecemos a importância e a necessidade do isolamento e do distanciamento 

social impostos pela pandemia do SARS-COV-2. Assim, entendemos que qualquer 

retorno presencial no futuro próximo exige que sérias medidas de biossegurança 

sejam tomadas, a fim de evitar a disseminação do vírus, e deve ser feito a partir de 

uma reinserção cautelosa e responsável dos estudantes no município de Viçosa, em 

acordo com a situação epidemiológica da cidade do momento do retorno.   

No dia 19/11/2020, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) 

aprovou o Período Especial Remoto 2 (PER 2), que acontecerá de modo online no 

período de 1º de fevereiro a 21 de maio de 2021, nos três campi da UFV. Esse período 

será seguido pelo Período Presencial Prático (PPP), de 5 semanas, com início em 

julho de 2021, com o objetivo de ofertar as matérias que são somente práticas e as 

aulas práticas das matérias que foram desmembradas da parte teórica para o PER 1 

e o PER 2, como informa a notícia do jornal de Viçosa Primeiro a Saber: 

“Em reunião realizada na quinta-feira (19), o Cepe aprovou o Período 
Especial Remoto 2 (PER 2), que acontecerá, de 1º de fevereiro a 21 de maio 
de 2021, nos três campi da UFV. Serão oferecidas, principalmente, as 
disciplinas previstas no catálogo de graduação para o semestre 2020-II. A 
exemplo do PER 1, cujas atividades ainda estão acontecendo e vão até 19 
de dezembro, as aulas também serão realizadas por meio de Tecnologias 
Digitais da Informação e Comunicação. 

           O Conselho aprovou ainda o Período Presencial de Práticas (PPP), 
com início em 7 de junho de 2021 e duração de cinco semanas, mas que 
ocorrerá somente se as condições epidemiológicas permitirem. O PPP será 
específico para disciplinas que tenham apenas aulas práticas que não tenham 
sido oferecidas nos períodos especiais remotos 1 e 2. Também serão 
contempladas pelo PPP as disciplinas que tiveram a parte teórica 
desmembrada da prática tanto no PER 1 como no PER 2.” (nov. 2020)  

Diante desse cenário, os estudantes, em sintonia com a Coordenação do curso, 

enxergaram a inviabilidade de aplicação do calendário aprovado ao curso de Medicina, 

assim como aos outros cursos que apresentam extensa carga horária prática - 

Enfermagem, Nutrição, Medicina Veterinária, Dança, Educação Física - como será 

melhor aprofundado no tópico 2 e 3 deste documento. Durante a reunião do Conselho 

Estudantil (CoE) que ocorreu no dia 18 de Novembro de 2020, ao questionar o 

professor Sukarno acerca dessa problemática, ele afirmou que o calendário não 

abrangeria as especificidades de todos os cursos e que algumas modificações 



poderiam ser necessárias para atender as demandas existentes principalmente na 

área da saúde. Dessa maneira, o MedCA, ciente de seus atributos de lutar por uma 

educação de qualidade, pública e popular, buscou se articular com o Centro de 

Ciências Biológicas (CCB), com o Colegiado do Departamento de Medicina e 

Enfermagem (DEM) e com a Comissão Coordenadora do Curso de Medicina para 

encontrar uma solução possível a esta situação de inconciliabilidade.  

De antemão, torna-se necessário ressaltar o quão irreversível e prejudicial 

serão os danos provocados pelo PER 2 e pelo PPP ao curso de Medicina, tendo em 

vista o impacto direto que esses períodos de atividades acadêmicas terão no processo 

de formação dos estudantes e na estrutura funcional do DEM. Temos conhecimento 

de que o curso de Medicina não é a prioridade em relação às outras graduações da 

UFV - e nem deve ser tratado dessa forma -, mas apelamos para que haja uma 

proposta alternativa ao PER 2 e PPP, tanto para nosso curso, como para os demais 

que apresentam extensa carga horária prática, cada um de acordo com suas 

demandas e especificidades.  

2. INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

APROVADAS  

            Em um primeiro momento, o PER 2 e o PPP podem parecer uma solução 

universal para os impasses educacionais impostos pela pandemia de COVID-19. 

Entretanto, em uma análise mais profunda, é possível afirmar que esse projeto, 

dependente de um futuro epidemiológico incerto, abarca apenas cursos com muitas 

disciplinas de massa ou teóricas e torna-se inaplicável aos cursos que possuem uma 

carga horária composta predominantemente por atividades práticas e que necessitam 

de cenários práticos específicos. Além disso, as disciplinas teórico-cognitivas estritas 

são raras nesses cursos e as condições espaciais, temporais e logísticas relacionadas 

às suas realidades impedem a concepção de um retorno letivo com alunos e 

ingressantes, simultaneamente. 

Nesse contexto, é importante ressaltar que, para além da Medicina, existem 

outros cursos que não seriam incluídos de maneira eficaz no PPP e que também 

seriam igualmente prejudicados, pois não podem realizar a dissociação teórico-prática 

sem maiores prejuízos para o ensino. Dentre eles, destacam-se os cursos descritos 

no Quadro 1.   



 

Quadro 1 - CARGA HORÁRIA PRÁTICA SEMANAL EM CURSOS SELECIONADOS 

CURSOS Carga horária prática semanal 

Educação Física até 10 horas sem estágio ou 20 horas com estágio 

Nutrição até 16 horas sem estágio ou 30 horas com estágio 

Dança até 17 horas sem estágio ou 28 horas com estágio 

Enfermagem até 17 horas sem estágio ou 30 horas com estágio 

Medicina Veterinária até 18 horas sem estágio ou 30 horas com estágio 

Medicina até 20 horas sem estágio ou 40 horas com estágio 

      Fonte: Domínio pessoal (2020) 

 

Dessa forma, é preciso pensar em uma solução alternativa para que todos 

esses cursos possam ser integrados às atividades universitárias com a maior redução 

de danos possível. 

No que diz respeito ao curso de Medicina da UFV, seu projeto pedagógico de 

2017 explicita a importância de se estabelecer diálogo entre as situações reais e 

simuladas da prática, de forma que seja desenvolvido um conhecimento integrado dos 

domínios cognitivos, psicomotor e afetivo, sempre diante das situações problema. 

Dessa forma, tendo em vista a importância da associação teórico-prática para que os 

estudantes consigam estabelecer efetivo diálogo entre essas duas modalidades, a 

dissociação de matérias e o possível estabelecimento de um período presencial 

prático, seriam, do ponto de vista pedagógico, prejudiciais a nossa formação. Nesse 

sentido, levando em consideração a própria estruturação do curso, a busca pela 

manutenção do bom nome da Universidade Federal de Viçosa, a qualidade dos 

profissionais formados, e pela continuidade da conceituação máxima do curso no 

ENADE, o Departamento de Medicina e Enfermagem (DEM) optou pela não 

dissociação das disciplinas.  

Logo, o possível retorno presencial estipulado pelo CEPE não consegue 

abarcar as necessidades do curso de medicina, já que não haveriam práticas 

pendentes do PER 1 e do PER 2. Isso porque as disciplinas com conteúdo prático - 

dependentes da inserção nos diferentes serviços de atenção à saúde, como também 

em laboratórios de análises clínicas, habilidades médicas e morfofuncional - não foram 

ofertadas e nem sofreram desmembramento para o PER 1, por possuírem um caráter 

incompatível com a modalidade remota de ensino. Além disso, a hipotética reposição 



dessas práticas em apenas 5 semanas seria insuficiente, visto que a redução do 

período acadêmico não deve causar prejuízos aos conteúdos essenciais para a prática 

profissional e nem diminuir a carga horária que é prevista na grade curricular como 

previsto pelo Art. 3 da Lei Nº 14.040, documento que estabelece normas educacionais 

excepcionais durante o estado atual. Também é fundamental ressaltar que essas 

alterações não devem infringir as Diretrizes Curriculares Nacionais de Graduação em 

Medicina que, em seu Art. 29, determina uma estrutura do curso de medicina que deve 

inserir os estudantes nas redes de serviço de saúde devido à complexidade e 

importância dos diferentes cenários de ensino-aprendizagem. 

  

3. PARTICULARIDADES DO CURSO DE MEDICINA 

O curso de Medicina da UFV recebeu sua primeira turma no ano 2010 e foi 

criado a partir de uma necessidade permanente de médicos para a manutenção e 

ampliação das ações e programas de saúde em Viçosa. Desde o princípio, o Projeto 

Pedagógico do Curso foi elaborado de forma a atender a realidade nacional do sistema 

de saúde, sendo baseado na multidisciplinaridade, integração e complementação das 

áreas de conhecimento.  

De forma inovadora, a organização curricular do curso rompeu com a estrutura 

formal aplicada anteriormente na formação em Medicina, tendo como desenho de 

currículo uma espiral ascendente, ou seja, os assuntos são apreciados em diversos 

olhares e em vários momentos, possibilitando um aprendizado contínuo. Esse formato 

só é possível através de uma matriz curricular que garante que o processo ensino-

aprendizagem seja conduzido prioritariamente em atividades práticas. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina (DCNs Medicina) 

também preveem que a integração teoria/prática estabelece articulação entre as 

esferas de aprendizagem e prática médica real, dando sentido às habilidades e 

conhecimentos adquiridos pelos estudantes.  

 

"Art. 29. A estrutura do Curso de Graduação em Medicina deve:  
(...)  VI - inserir o aluno nas redes de serviços de saúde, consideradas 

como espaço de aprendizagem, desde as séries iniciais e ao longo do curso 
de Graduação de Medicina, a partir do conceito ampliado de saúde, 
considerando que todos os cenários que produzem saúde são ambientes 
relevantes de aprendizagem; 

VII - utilizar diferentes cenários de ensino-aprendizagem, em especial 
as unidades de saúde dos três níveis de atenção pertencentes ao SUS, 



permitindo ao aluno conhecer e vivenciar as políticas de saúde em situações 
variadas de vida, de organização da prática e do trabalho em equipe 
multiprofissional;  

VIII - propiciar a interação ativa do aluno com usuários e profissionais 
de saúde, desde o início de sua formação, proporcionando-lhe a oportunidade 
de lidar com problemas reais, assumindo responsabilidades crescentes como 
agente prestador de cuidados e atenção, compatíveis com seu grau de 
autonomia, que se consolida, na graduação, com o internato;  

IX - vincular, por meio da integração ensino-serviço, a formação 
médico-acadêmica às necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS; 

 X - promover a integração do PPC, a partir da articulação entre teoria 
e prática, com outras áreas do conhecimento, bem como com as instâncias 
governamentais, os serviços do SUS, as instituições formadoras e as 
prestadoras de serviços, de maneira a propiciar uma formação flexível e 
interprofissional, coadunando problemas reais de saúde da população;" 

  

Assim, a estrutura curricular do curso da UFV corresponde a uma carga horária 

de 7.455 horas, distribuídas em 4.672 horas práticas (62,7%), incluindo o estágio 

curricular obrigatório, e 2.783 horas teóricas (38,3,6%), obedecendo às normas de 

carga horária mínima. Ao avaliarmos a matriz curricular do primeiro ao quarto ano de 

curso, aproximadamente 1193 horas (30%) correspondem ao cenário prático. A carga 

horária prática é aumentada gradativamente à medida que avançam os períodos. 

Os resultados que o curso vem obtendo em avaliações realizadas em nível 

nacional são provas da excelência que a Medicina UFV vem construindo, provando 

que essa nova maneira de pensar a educação médica gera egressos mais preparados 

e, por conseguinte, profissionais altamente capacitados para atuar no sistema de 

saúde brasileiro. A seguir, apresentamos duas instâncias avaliativas que possuem 

reconhecimento nacional e que evidenciam o bom trabalho que vem sendo feito na 

construção do nosso curso: O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE), realizado pelo Ministério da Educação e o Sistema de Acreditação de 

Escolas Médicas (SAEME), processo realizado de maneira independente pelo 

Conselho Federal de Medicina (CFM).  

 

 3.1 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

No ano de 2020, a excelência dos cursos da UFV foi comprovada mais uma 

vez pelo ENADE, sobretudo o curso de medicina, com conceito contínuo 4,61 e faixa 

máxima (5). O curso pela segunda vez consecutiva atingiu a maior nota do Brasil 

nessa avaliação.  

 

 



 3.2 Processo do Sistema de Acreditação das Escolas Médicas (SAEME) 

 

O processo realizado pelo Sistema de Acreditação das Escolas Médicas 

(SAEME) tem como objetivo avaliar os cursos de medicina de maneira integral, 

permitindo identificar instituições que tenham tanto o compromisso com o exercício 

profissional ético quanto a preocupação de formar médicos competentes e adequados 

às necessidades do país. Para isso, ocorre a aplicação de uma extensa avaliação que 

atribui um dos três possíveis conceitos finais: curso acreditado, curso acreditado mas 

com ressalvas e curso desacreditado. 

A metodologia abrange análises à distância de documentos, como o Projeto 

Político Pedagógico, e visitas presenciais de uma equipe de avaliadores capacitados. 

Este grupo, por sua vez, permanece na cidade por dias para entrar em contato com a 

coordenação do curso, professores, alunos, centro acadêmico, cenários de prática 

simulada e reais, sistema de saúde da cidade e inserção do curso na comunidade.  

Essa avaliação integral se mostra tão fundamental e relevante que, em abril de 2019, 

o SAEME teve seus padrões de qualidade reconhecidos internacionalmente pela 

World Federation of Medical Education por 10 anos.  

Após esse longo processo, a Comissão de Avaliação emite uma devolutiva à 

instituição de ensino com seu resultado final. Esse documento, além de apresentar o 

conceito conquistado, possui uma avaliação qualitativa discursiva detalhada de todos 

os 80 subdomínios que foram avaliados, permitindo que a Instituição identifique as 

áreas ou aspectos de excelência educacional e também as áreas que necessitam de 

aprimoramento. 

No processo de acreditação do SAEME, a UFV apresentou 66 subdomínios 

com o conceito “suficiente” dos 80 subdomínios avaliados. Como decisão do processo 

de acreditação, obteve-se o seu certificado de acreditação com a recomendação de 

aprimoramento, reconhecendo a qualidade do curso. 

 

 3.3 Considerações finais sobre o cenário prático do curso de medicina 

           É notório, pelos dados anteriores, que a forma como o curso foi construído é 

um aspecto medular para a educação médica de qualidade que a UFV proporciona. 

Assim, alterações tão importantes no calendário - como proposto pelo PER2 e PPP 

(de duração de apenas 5 semanas) - são incompatíveis com o curso de Medicina 

(como pode ser observado no quadro 2 abaixo), assim como outros diversos cursos 



com extensa carga horária prática em suas matrizes curriculares. Entende-se que os 

cenários práticos (tanto Laboratórios de Habilidades, em situações simuladas, quanto 

práticas assistenciais, em situações reais) compreendem o âmago do curso médico, 

representando o alicerce necessário para a formação de médicos e médicas 

competentes. O descumprimento desse princípio não apenas é contrário ao Projeto 

Pedagógico como, também, à formação preconizada pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais de Medicina, expondo o curso à precarização de ensino e afastando-o 

continuamente do padrão de qualidade alcançado até o presente momento.  

 
Quadro 2 - COMPARATIVO DE HORAS PRÁTICAS SEMANAIS ENTRE PERÍODOS LETIVOS 

HABITUAIS E O PERÍODO PRÁTICO PRESENCIAL (PPP) 

Horas Práticas 
por Período 

PPTS* Habilidades 
Médicas 

LAC** Total de 
horas 

PPP Carga 
total 

necessária / 
semana    

Primeiro Período 105h 45h 30h 180h 180/5 = 36h 

Segundo Período 120h 45h 30h 195h 195/5 = 39h 

Terceiro Período 195h 60h 30h 285h 285/5= 57h 

Quarto Período 195h 60h 30h 285h 285/5=57h 

Quinto Período 300h - 30h 330h 330/5= 66h 

Sexto Período 300h - 30h 330h 330/5= 66h 

Sétimo Período 300h - 30h 330h 330/5= 66h 

Oitavo Período 300h - 30h 330h 330/5= 66h 

Fonte: Domínio Pessoal (2020) 
*Prática Profissional e Trabalho em Saúde **Laboratório Aplicado à Clínica  

 

4. SITUAÇÕES ESPECIAIS: TURMA COM ENTRADA EM 2017 (TURMA 8) E 

TURMA COM ENTRADA EM 2020 (TURMA 11) 

 



4.1 Turma com entrada em 2017 (Turma 8) 

Em 2020, a turma 8 (T8) estaria em seu quarto ano de curso, último ano antes 

do estágio supervisionado/internato. O quarto ano envolve o maior conteúdo clínico 

do curso – saúde do idoso, dermatologia, pneumologia, urologia, cirurgia e 

traumatologia, oncologia, ética médica, ortopedia, reumatologia, gastroenterologia, 

neurologia e psiquiatria. Todos esses conteúdos são abordados de forma teórica na 

disciplina de MED361, seguida pela MED362, e são acompanhados por ambulatórios 

práticos, nos quais os alunos acompanham os preceptores dessas especialidades. 

Sendo assim, a turma está em um momento decisivo e de inegável importância de sua 

formação. 

Somada a essa situação, consta no Projeto Pedagógico do Curso de graduação 

em Medicina da UFV a seguinte afirmação  

“A relação de carga prática e teórica apresenta-se de forma crescente na 
estrutura curricular. O curso inicia em seu primeiro semestre com 8h 
semanais de atividade prática, em cenário real (atenção primária) e simulado 
(Laboratório de Habilidades) e no 8º período, último período de aula antes do 
estágio supervisionado, os alunos realizam 20h semanais de atividade prática 
em cenário real (atenção primária, secundária e terciária) e simulado” (página 
21 do documento de projeto pedagógico do curso de graduação em medicina 
de 2017). 

Com isso, essa citação vem para reafirmar que não é plausível que 15 semanas 

por semestre, isto é, 30 semanas por ano com carga horária de cerca de 20h semanais 

seja comprimida em um Período Prático Presencial (PPP), de 5 semanas, o que 

resultaria em extensa e impraticável carga horária semanal. É inquestionável que a 

formação de qualidade prezada pela instituição estaria sendo lesada, com grandes 

prejuízos pessoais para os alunos e também para a sociedade, visto que uma 

instrução comprometida levaria a UFV a entregar à sociedade profissionais menos 

qualificados. 

Além da preocupação com a reposição da carga horária prática em tempo 

demasiadamente reduzido, a Turma 8 traz consigo preocupação sobre o tempo de 

estágio supervisionado. Também no Projeto Pedagógico do Curso afirma-se a 

existência de 435 horas práticas em cada módulo do estágio curricular obrigatório 

supervisionado, sendo cumpridos 4 módulos anuais de 12 semanas cada, tendo a 

carga horária semanal de 32h de atividade prática e 4h de atividade teórica (discussão 



de casos clínicos, seminários, discussões de artigos, dentre outras). Entretanto, 

devido à situação imposta pela pandemia, existe a possibilidade de redução dessa 

carga horária estabelecida, e de maneira completamente desconhecida pela turma, 

visto que não houveram comunicações sobre tal planejamento. Logo, caso ocorra 

essa redução, a turma enfrentaria um prejuízo duplo, considerando a possibilidade do 

PPP, isto é: encolhimento tanto da prática do quarto ano de curso, quanto do internato.      

Com base no exposto, reiteramos a necessidade de aprovação do calendário 

alternativo, visto que nosso curso, com ampla carga horária prática, não é 

suficientemente atendido pelo PPP proposto pela universidade. Com essa aprovação, 

a Turma 8 teria tempo considerável para reposição das práticas, de forma menos 

restrita e com maior qualidade no aprendizado da prática clínica e na formação e 

preparação dos futuros profissionais médicos. 

4.2 Turma com entrada em 2020 (Turma 11) 

       A respeito da situação da Turma 11 (calouros 2020), deve-se destacar a 

incompatibilidade do projeto pedagógico do curso de medicina da UFV com o Período 

Especial Remoto, haja vista que, no caso do primeiro período, uma carga horária de 

16 horas semanais é destinada somente a atividades práticas, sendo 8 horas na 

disciplina MED101 (Bases Morfofuncionais da Medicina I) e as demais associando a 

prática e teoria, com laboratórios e acompanhamento em unidades de saúde. A partir 

desse entendimento, a coordenação do curso, após muito discutir, julgou inviável a 

oferta da maioria das disciplinas aos calouros 2020, disponibilizando apenas MED193 

(Ética, Bioética e Saúde Pública). É importante acentuar a sensatez de tal medida, 

uma vez que a ampla oferta de disciplinas no PER representaria uma violação do 

Plano de Ensino do curso de medicina da UFV, realidade que comprometeria a 

excelência da formação acadêmica dos alunos. Diante da conclusão do PER 1 em 

dezembro, ocorreu a aprovação do PER 2 pelo CEPE, contemplando novamente um 

projeto de ensino incoerente com a realidade da medicina UFV. Esse fato reproduz o 

mesmo cenário problemático enfrentado no PER 1, visto que mais uma vez a turma 

só poderia cursar no máximo uma das cinco matérias que deveria realizar ao longo de 

2020/2. 

Somando-se a isso, em julho de 2021, está previsto o ingresso de novos 

estudantes na universidade, que, vale ressaltar, devem fazer o mesmo período que os 



calouros de 2020 em conjunto, configurando uma sala com, no mínimo, 100 pessoas, 

dado que a UFV admite 50 discentes anualmente. Essa realidade é inconcebível 

devido ao tamanho do Departamento de Enfermagem e Medicina (DEM), em relação 

ao número de salas, de docentes responsáveis por gerenciar o curso e pela limitação 

de espaços de práticas, como os laboratórios e as unidades básicas de saúde, que os 

discentes devem frequentar. Deve-se acrescentar que, mesmo sem a nova turma que 

será admitida, a sala já necessitaria de redivisão. Devido à pandemia, as práticas, que 

já aconteciam com um número reduzido de estudantes, devem comportar ainda 

menos alunos, necessitando de um grupo maior de docentes responsáveis por 

monitorar as atividades. Pode-se inferir, também, que essas complicações não 

ocorreriam apenas no ano de 2021, já que as turmas seguiriam cursando as mesmas 

disciplinas de forma concomitante pelos próximos 6 anos, refletindo em uma diminuição 

de qualidade de ensino e aprendizagem, extremamente relacionado aos problemas 

de infraestrutura e de gerenciamento já citados, que se perpetuariam até, no mínimo, 

o ano de 2026, impactando negativamente a excelência já consolidada do curso de 

medicina na UFV.  

              Fica evidente, portanto, que as determinações aprovadas para todos os 

cursos pelo CEPE, acerca do PER 2 e PPP não contempla o curso de medicina, e 

também não compreende as especificidades da turma 11, que para cumprir a matriz 

curricular determinada pela UFV, continuaria no primeiro período ao término do PER 

2 e teria que lidar com a sobreposição da turma 12, ao mesmo tempo que enfrentaria 

todos os outros impasses supracitados.  

5. PROPOSTA ALTERNATIVA AO CALENDÁRIO APROVADO PELO CEPE  

           A Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) estipulou o limite de 14 

horas semanais para atividades remotas, e foi seguindo essa recomendação que a 

coordenação do curso determinou o oferecimento das disciplinas para as turmas de 

Medicina durante o primeiro Período Especial Remoto. Desse modo, devido à extensa 

carga horária dos semestres do curso, o PER não abarcou todas as disciplinas 

ofertadas para os estudantes de cada turma, ou seja, o semestre 2020-1 não foi 

integralmente cursado. Sendo assim, as turmas do curso de Medicina do primeiro ao 

quarto ano não avançaram para o semestre 2020-2 completamente. Para que o curso 

de medicina consiga seguir o calendário proposto, de iniciar o 2021-1 no mês de 



agosto de 2021, seria necessário que todas as disciplinas não ofertadas de 2020-1 e 

2020-2 fossem ofertadas no PER 2 e PPP, fato inteiramente incompatível com uma 

formação de qualidade, ainda mais pelo fato da maioria das disciplinas possuírem co 

e pré-requisitos, os quais teriam de ser ignorados nesse cenário. 

Mesmo que houvesse a possibilidade de retomarmos 2020-1 em agosto, de 

modo diferente do proposto pela UFV, as turmas ingressantes em 2017 e em 2020 - 

e também a turma que ingressará em 2021 - ainda não teriam seus problemas 

resolvidos. 

Diante de todas essas questões, não há outra possibilidade senão pensar em 

um calendário próprio para os cursos de extensa carga-horária prática, dentre os quais 

se insere a Medicina UFV. 

A proposta de um retorno híbrido escalonado apresentada pela Coordenação 

do Curso de Medicina faz coro às preocupações estudantis de manter a qualidade do 

ensino em nosso curso, além de ser preconizado pela Portaria MEC 544, de 16 de 

junho de 2020, que “fica autorizada a substituição de que trata o caput apenas às 

disciplinas teórico-cognitivas do primeiro ao quarto ano do curso e ao internato”, sendo 

assim, não se pode substituir atividades essencialmente práticas no cuidado à saúde 

por atividades remotas. E desse modo apresentamos nossas considerações, levando 

em conta todas as especificidades necessárias ao nosso aprendizado. 

Inicialmente, na proposta de calendário apresentada pela Coordenação da 

Medicina, é essencial que não sejam oferecidas disciplinas no PER 2 para as turmas 

de Medicina do primeiro ao quarto ano, pois estas deverão ser cursadas seguindo o 

calendário paralelo proposto para o curso. 

Visando sempre a segurança dos discentes, docentes e preceptores, além da 

população viçosense em geral, é necessário estarmos abertos para possíveis 

alterações no cronograma. Diante disso, há duas possibilidades para o retorno 

escalonado, a depender do cenário epidemiológico do município e região - apesar do 

aumento recente de número de casos em Viçosa, ainda pode-se considerar a cidade 

como fora de uma faixa elevada de contaminação. 

Num cenário menos favorável epidemiologicamente, concordamos com a 

proposta da Coordenação do curso sobre a recomendação de retorno de uma turma 

por vez em intervalos de 15 (quinze) dias, iniciando-se pelas turmas mais antigas. Isso 

significa um retorno de aproximadamente 50 (cinquenta) estudantes a cada etapa de 

retorno. (Quadro 3) 



 
Quadro 3 - PROPOSTA ALTERNATIVA DE CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 
Fonte: Domínio pessoal (2020) 

 

Num cenário epidemiologicamente mais favorável, acreditamos ser possível o 

retorno escalonado de 2 (duas) turmas por vez, com intervalo de 3 (três) semanas 

entre cada etapa deste retorno (Quadro 4). 

Quadro 4 - PROPOSTA ALTERNATIVA DE CALENDÁRIO ACADÊMICO

 
Fonte: Domínio pessoal (2020) 

 

As datas estipuladas nos quadros acima foram pensadas tendo como base a 

proposta enviada pela Coordenação de Curso. Sugerimos, no entanto, que as aulas 

teóricas, as quais serão ministradas de forma remota, tenham início no dia 01/02/2020, 

juntamente com o calendário estabelecido pelo PER 2, evitando extenso prejuízo na 

carga horária das disciplinas e permitindo uma organização de grupos nos campos de 

prática de forma que as competências esperadas pelo processo ensino-aprendizagem 

nas situações reais e simuladas não sejam prejudicadas pelo encurtamento dos 

períodos letivos. 

Em qualquer uma das propostas de retorno das turmas do curso de Medicina 

acima, apenas aproximadamente 50 estudantes retornarão aos cenários de prática 

concomitantemente. O fato se deve por, a cada ano, os estudantes atuarem em 

situações reais em diferentes campos de prática do SUS. Enquanto a turma 11 



(ingressantes em 2020) possui suas práticas principalmente nos laboratórios do DEM; 

a turma 10 (ingressantes em 2019) possui suas práticas na Atenção Primária e na 

UAES; a turma 9 (ingressantes em 2018) possui suas atividades assistenciais na 

clínica da saúde da mulher e da criança; e, por fim, a turma 8 (ingressantes em 2017) 

tem atividades práticas assistenciais na clínica do adulto e do idoso. Desse modo, é 

possível monitorar a situação epidemiológica para a etapa seguinte, seguindo os 

protocolos de biossegurança.  

 Em relação a esses protocolos, entendemos ser importante a divisão dos 

grupos de prática em pequenos grupos, que, diferente do que acontece num cenário 

normal, deverá ser dividido e mantido em todas as disciplinas, para evitar um contato 

maior entre os estudantes. Dessa forma, os grupos devem ser divididos por afinidade 

ou local de moradia (quando estudantes da mesma turma dividirem a residência). 

Assim, o contato dos acadêmicos será reduzido ao máximo às pessoas de seus 

grupos de prática e preceptores, buscando sempre obedecer o isolamento social, na 

medida do possível. 

Nós, estudantes representados pelo MedCA, bem como a Coordenação e 

demais professores do nosso curso temos uma imensa preocupação e 

responsabilidade com a situação epidemiológica e de saúde do município de Viçosa 

e demais áreas que nosso cenário prático abrange. Sendo assim, consideramos 

imprescindível o retorno dos estudantes em tempo hábil para cumprimento da 

quarentena.  

Sugerimos, além das medidas de biossegurança que estão sendo elaboradas 

pelo DEM e do formulário de automonitoramento diário disponibilizado pela DTI, que 

já está em uso pelos estudantes do internato,  a criação de um canal de denúncia 

institucional para que estudantes que não cumpram as medidas de isolamento sejam 

reportados, com possíveis sanções aplicáveis pela Universidade. Além disso, 

propomos a assinatura de um Termo de Comprometimento e Responsabilidade 

Social, apêndice I deste documento. 

Vale ressaltar que o CNE preconiza que a própria universidade deve regularizar 

seu calendário, considerando as particularidades acadêmicas: 

Além disso, o CNE orienta que cada sistema de ensino ao normatizar a 
reorganização dos calendários escolares para as instituições ou redes de 
ensino a eles vinculados deve considerar: 
1. Que a reorganização do calendário escolar deve assegurar formas de 
alcance das competências e objetivos de aprendizagem relacionados à BNCC 



e/ou proposta curricular de cada sistema, rede ou instituição de ensino da 
educação básica ou superior por todos os estudantes; 
2. Que a reorganização do calendário escolar deva levar em consideração a 
possibilidade de retorno gradual das atividades com presença física dos 
estudantes e profissionais da educação na unidade de ensino, seguindo 
orientações das autoridades sanitárias; (Parecer CNE/CP Nº: 5/2020) 

 

Acreditamos que, assim, possamos dar andamento ao calendário de forma 

mais eficiente e segura, evitando sobrecarregar discentes e docentes, com um retorno 

das atividades práticas presenciais de forma mais estruturada e equilibrada, 

garantindo a qualidade do ensino. 

6. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Inicialmente, é fundamental resgatar que a assistência estudantil sempre 

encontrou diversos percalços na história do Brasil, de forma que as lutas dos 

movimentos estudantis foram essenciais para alcançar mínimas condições de acesso 

e de permanência dos estudantes que não teriam possibilidade de cursar um ensino 

superior. Nesse viés, uma relevante conquista no país foi a regulamentação do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), no decreto nº 7.234, de 19 de 

julho de 2010. Como esse é o programa que está atualmente em vigência na UFV e 

nas demais instituições federais de ensino superior, é necessário enfatizar o decreto 

vigente guarnece o direito dos estudantes ao acesso às políticas assistenciais no 

parágrafo 1º do Art. 3º, que determina que as ações de assistência estudantil devem 

ser desenvolvidas nas seguintes áreas: moradia estudantil; alimentação; transporte; 

atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; e 

acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação (BRASIL, 2010).  

Pensando na preocupação dos novos agravantes gerados pela pandemia e nas 

medidas que a Universidade tomou devido às condições materiais e epidemiológicas 

atuais, como fechamento do R.U e dos Alojamentos Estudantis, não poderíamos fazer 

tal proposta sem lembrar das realidades particulares de todos os estudantes do nosso 

curso. Além disso, o cenário vivenciado na implementação do ensino remoto, como 

forma de manter o vínculo acadêmico com a instituição, trouxe, além de outros 

aspectos, a necessidade de auxílios estudantis. Consequentemente, muitas 

discussões foram levantadas pelos centros e diretórios acadêmicos da UFV, em busca 

de respostas, por parte da instituição, acerca da assistência estudantil na 



universidade. Após o início do período remoto, alguns auxílios foram concedidos aos 

estudantes de graduação em vulnerabilidade socioeconômica que já eram assistidos 

antes da pandemia, porém essa implementação apresentou falhas e atrasos no seu 

processo. É importante relembrar que a permanência dos estudantes em situação de 

vulnerabilidade depende, inegavelmente, dos auxílios ofertados pela universidade e, 

consequentemente, a ausência de políticas assistenciais eficazes corrobora o 

aumento das taxas de evasão, indo de encontro à visão de Imperatori: 

É importante considerar o pressuposto da assistência estudantil de que 
fatores socioeconômicos interferem na trajetória dos estudantes nos seus 
cursos de graduação, gerando inclusive abandono escolar. Isso é um avanço 
ao se compreender que o desempenho acadêmico não é resultado do 
binômio capacidade-oportunidade, mas que inclui outros elementos, tais 
como a situação socioeconômica expressa por moradia, alimentação, 
transporte, entre outros. ( 2017, p. 298). 

Dessa maneira, temos conhecimento que não foi possível a adesão de 100% 

dos estudantes de medicina no PER da UFV (nossa realidade específica, mas 

acreditando que também ocorreu em outros cursos), impedidos por suas realidades e 

dificuldades materiais. Ademais, o PNAES, apesar de não estabelecer como ações 

assistenciais destinadas às grandes áreas estabelecidas devem ser executadas, o que 

fica a cargo das instituições de ensino superior, afirma, em seu decreto 

regulamentador, que: 

Parágrafo Único. As ações de assistência estudantil devem 
considerar a necessidade de viabilizar a igualdade de oportunidades, 
contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir, 
preventivamente, nas situações de retenção e evasão decorrentes da 
insuficiência de condições financeiras. (BRASIL, 2010) 

 Portanto, é válido enfatizar que outras possibilidades de assistência sejam 

discutidas para além do retorno do RU e das moradias, caso não seja possível uma 

abertura parcial e específica aos que dependem disso para viver em Viçosa, a fim de 

possibilitar a manutenção do vínculo dos estudantes com a UFV, ou seja, seguindo a 

linha de raciocínio inicial sobre a qual se implementou o ensino remoto.  

Com o objetivo de entender como as políticas de assistência estudantil da UFV 

interferem na realidade dos acadêmicos de medicina, o centro acadêmico elaborou 

um formulário eletrônico, hospedado na plataforma Google forms. O questionário foi 

disponibilizado aos estudantes do 1º ao 4º ano do curso de graduação em medicina, 

e destes, 203 responderam a pesquisa (99%). Os dados obtidos foram os seguintes: 



- 20 estudantes precisam de Bolsa Alimentação 100%; 

- 58 estudantes não precisam de bolsa 100%, mas precisam de alimentação pelo 

preço fornecido pelo RU; 

- 125 estudantes têm condições de se manter sem RU; 

- 24 estudantes são contemplados por algum auxílio da UFV; 

- 179 estudantes não recebem nenhum auxílio da UFV; 

- Dos 179 estudantes que não recebem auxílio, 12 precisam de algum tipo de 

auxílio: auxílio moradia (9), auxílio alimentação - RU (7), alojamento (2); 

- Dos 24 estudantes que recebem algum auxílio da UFV: 4 recebem auxílio 

moradia em dinheiro, 21 recebem auxílio alimentação (RU), 5 são beneficiários 

do serviço moradia, 1 recebe bolsa permanência de 400 reais, 1 recebe auxílio 

emergencial e nenhum recebe bolsa Iniciação profissional; 

- Dos estudantes que moram nos alojamentos: 2 moram no Novíssimo, 1 mora 

no Novo, 2 moram no Pós e nenhum estudante mora nas demais unidades; 

- Dos 5 estudantes que moram no alojamento, todos os 5 precisam ficar no 

alojamento no caso de retorno para Viçosa; 

- Dos 24 estudantes que recebem algum auxílio: 14 pararam de receber o(s) 

auxílio(s) durante a pandemia, 5 continuaram recebendo auxílio moradia, 2 

continuaram recebendo bolsa alimentação, 1 continuou recebendo auxílio de 

150 reais, 1 continuou recebendo bolsa permanência, 1 continuou recebendo 

auxílio internet e 1 continuou recebendo auxílio emergencial. 

Diante dos resultados, destacamos que a assistência estudantil é um ponto que 

deve receber muita atenção durante as discussões e planejamentos do CEPE para o 

próximo ano letivo, seja no olhar de matérias de massa, seja nas especificidades da 

formação básica necessária de cada curso. Como a situação epidemiológica de 

Viçosa exerce grande influência nas decisões a serem tomadas pelos órgãos 

superiores da universidade, frisamos que as medidas alternativas de apoio 

institucional precisam ser abordadas de forma ampla, como, por exemplo, a oferta de 

um auxílio financeiro suficiente para suprir as demandas dos estudantes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, tanto para os assistencialmente 

amparados antes da suspensão das aulas quanto para aqueles que passaram a 

necessitar de auxílios estudantis diante do cenário de pandemia, de forma que 

nenhum estudante fique desamparado. 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Considerando os aspectos supracitados, o Centro Acadêmico de Medicina da 

UFV manifesta sua enorme preocupação em relação ao calendário recentemente 

aprovado, uma vez que ele não é capaz de abranger as especificidades de diversos 

cursos com extensa carga horária prática, representando assim uma enorme ameaça 

a formação de qualidade dos estudantes matriculados nos mesmos. Sendo assim, 

acreditamos que é urgente que a universidade inicie debates a fim de encontrar 

propostas alternativas ao PER 2 e PPP, que de fato possibilitem a reposição das 

práticas perdidas no ano de 2020, sendo esta a única maneira de assegurar a 

adequação do curso de Medicina ao seguimento do calendário proposto para o ano 

de 2021. 

        Além disso, 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. 

       Por fim, nos colocamos à disposição para discutir exaustivamente as propostas 

apresentadas neste documento, até que encontremos a melhor solução para essa 

situação. Reforçamos mais uma vez que estamos cientes da enorme dificuldade em 

encontrar maneiras de viabilizar a organização do calendário diante de um cenário de 

tamanhas incertezas, mas como sempre, estamos interessados e engajados em 

contribuir em tudo que for possível.  
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 [APÊNDICE I]  

 

TERMO DE COMPROMETIMENTO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Eu, ________________________________________________________________, 

matriculada(e/o) regularmente no curso de Medicina sob o número de matrícula 

___________, portador do documento de identidade N° ________________ e CPF N° 

______________________, me comprometo com os protocolos de biossegurança 

estabelecidos para o retorno híbrido escalonado das turmas do curso de Medicina da 

UFV e reconheço a minha responsabilidade social com a população viçosense. 

Enquanto estiver inserida(e/o) em cenários de prática para fornecer assistência às 

pessoas de Viçosa e região, numa relação de ensino-aprendizagem em situações 

reais, não irei me colocar em risco deliberadamente diante do cenário de pandemia de 

Covid-19. Reconheço a importância da minha responsabilidade individual e coletiva e 

entendo que ao me colocar em risco, coloco em risco meus e minhas colegas, 

professores e preceptores, assim como coloco em risco as pessoas que irei atender. 

Afirmo estar ciente de quem, em caso de descumprimento de minha responsabilidade 

social, o Centro Acadêmico de Medicina da UFV – MedCA irá tomar as medidas 

máximas cabíveis e respaldadas pelo estatuto; podendo ser denunciada(e/o) à 

coordenação e demais instâncias que julgarem necessário. Afirmo, também, estar 

ciente de que outras medidas podem ser tomadas e acordadas em espaços 

deliberativos do Centro Acadêmico. 

 

____________________________, _____ de ___________________ de 202__ 

 

 

 

________________________________ 

                                            Assinatura da(e/o) estudante 

 


