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Fortaleza, 29 de maio de 2020 
 

 

      Aos docentes e discentes da Faculdade de Medicina da UFC 
 
 

Em relação à conclusão do semestre 2020.1 e à retomada das atividades acadêmicas da   
UFC, cumpre-nos compartilhar as seguintes informações: 
 
 

• A UFC, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, com a colaboração de Coordenadores de 
Programas Acadêmicos e Diretores, está elaborando um conjunto de medidas e estratégias 
educacionais emergenciais para minimizar os efeitos prejudiciais na aprendizagem dos 
estudantes de graduação durante o período de pandemia, a ser proximamente divulgado; 

 
• Nesse plano, serão informados o cronograma e os procedimentos para a conclusão do 

semestre 2020.1, levando-se em conta as diferentes situações das disciplinas quanto à 
realização até o momento das aulas remotas; 
 

• A UFC oferecerá treinamento sobre ensino remoto dirigido a todos os docentes e discentes 
durante a primeira quinzena de junho de 2020; 
 

• As aulas remotas deverão ser retomadas provavelmente na primeira quinzena de julho de 
2020; 

 
• A UFC implementará ações voltadas aos alunos com dificuldade de acesso digital;  

 
• A retomada das atividades presenciais, quando possível, deverá ocorrer de forma gradual e 

planejada, com início provavelmente no final de julho de 2020; 
 

• Medidas e protocolos serão adotados nos Campi para favorecer a retomada das atividades 
presenciais com segurança e eficiência; 

 
• A Coordenação do Curso de Medicina da UFC vem conduzindo reuniões do Colegiado do 

Curso, sendo atualmente feito um levantamento da situação de cada disciplina/módulo, com 
especial atenção à identificação de competências que podem ou não ser atingidas por meio 
remoto. Deverá também ser discutida a aplicação/adaptação do plano da UFC com base nas 
particularidades da FAMED. 

 
Estaremos nos próximos dias atualizando-os permanentemente sobre os encaminhamentos 

referentes a esse assunto. 
 

Atenciosamente, 
 

Prof. João Macêdo Coelho Filho 
Diretor da Faculdade de Medicina da UFC 


