AOS DOCENTES E DISCENTES DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFC

Considerando o Plano Pedagógico de Emergência (PPE), aprovado pelo Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Federal do Ceará, em 02 de julho de
2020, o qual estabelece diretrizes para a conclusão do semestre letivo 2020.1, seguem os
encaminhamentos referentes ao curso de Medicina da UFC:
•

A Direção da Famed e a Coordenação do Curso farão reuniões com Chefes de
Departamento, Docentes Coordenadores de Semestres e Discentes Representantes de
Turmas visando discutir sobre as propostas de planos de reposição remota dos
componentes curriculares teóricos para conclusão do semestre 2020.1, bem como definir
os seguintes pontos:
o
o
o

•

Quais atividades serão realizadas de forma remota no período de 20 a 22/10?
Em qual(is) plataformas os professores pretendem utilizar para ministrar seus
conteúdos e atividades remotas?
Qual(is) ferramentas os professores pretendem usar nas atividades síncronas
(webconferências) (RNP, Google Meet, Zoom etc.)?

O cronograma de realização das Reuniões com Chefes de Departamento, Docentes
Coordenadores de Semestres e Discentes Representantes de Turma será:
o 07/07/20 (terça-feira), às 14:00 - Semestres 1 a 3, Farmaco, Anatomofisiopatologia
o 08/07/20 (quarta-feira), às 08:30 - Semestre 4
o 09/07/20 (quinta-feira), às 14:00 - Semestres 5 a 8

•

Após as Reuniões com Chefes de Departamento, Docentes Coordenadores de Semestres e
Discentes Representantes de Turma, os coordenadores de semestres e de
módulos/disciplinas deverão inserir as informações anteriormente mencionadas sobre o
plano de reposição remota dos componentes curriculares teóricos no formulário padrão da
Progad (ajustado às necessidades da Famed), em anexo, e enviar aos e-mails
coordenacaomedicina@ufc.br e diretormedicina@ufc.br até o dia 13 de julho de 2020.

•

O Colegiado do Curso fará apreciação dos planos de reposição remota dos componentes
curriculares teóricos para conclusão do semestre 2020.1 e em seguida deverá direcionálos para os Departamentos.

•

Os Departamentos deverão enviar os referidos planos para a Pró-Reitoria de Graduação da
UFC até o dia 20 de julho de 2020, com cópia para a Coordenação do Curso de Medicina.

•

As aulas remotas deverão ocorrer a partir do dia 20 de julho de 2020. Em caso de algum
impedimento para o início das atividades nesta data o Coordenador do Módulo ou do
Semestre deverá comunicar à Coordenação do Curso.
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•

Oficinas sobre Planos de Ensino Baseados em Objetivos Educacionais vem sendo
realizadas pelo NUDEM / NUTEDS nas quartas-feiras pela manhã, conforme tem sido
sistematicamente divulgado, encontrando-se todas elas gravadas para acesso assíncrono.
Recomendamos que todos os docentes, especialmente os coordenadores de módulos e
semestres, participem ativamente desse treinamento.

•

A retomada das atividades presenciais (componentes práticos) será feita de forma
gradual e planejada. Terá início, conforme entendimento entre esta Direção e a
Superintendência do Complexo Hospitalar / Ebserh, com a turma do Semestre-8, a partir da
segunda quinzena de julho de 2020, salvo alguma contingência em contrário. Paralelamente,
trataremos da retomada das atividades presenciais (componentes práticos) dos demais
semestres, iniciando pelo Semestre-7.

•

Os dois principais pré-requisitos para o retorno das atividades práticas são: 1. disponibilidade
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para alunos e docentes; 2. anuência e
adequação dos serviços (incluindo, além dos hospitais, unidades básicas de saúde,
laboratórios, etc.) para a realização de atividades práticas.

•

Os EPIs estão sendo viabilizados junto à Administração Superior da UFC, estando também
em andamento tratativas para a consecução dos mesmos por meio de doações.

•

O Complexo Hospitalar da UFC, em parceria com a Famed, realizará treinamentos para os
discentes e docentes sobre o uso de EPIs.

•

As salas de aula e demais equipamentos do Campus de Porangabussu estão sendo
planejados para o retorno das atividades presenciais, trabalho que vem sendo conduzido
pelo Comitê de Enfrentamento da Covid da Famed e a Prefeitura do Campus de
Porangabussu.

•

Os encaminhamentos referentes ao curso de Fisioterapia da UFC serão publicados
posteriormente em outro documento.

Estaremos nos próximos dias atualizando-os permanentemente sobre os encaminhamentos
referentes a todos esses assuntos.
Atenciosamente,

Prof. João Macêdo Coelho Filho
Diretor da Faculdade de Medicina da UFC
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ETAPAS PARA A CONCLUSÃO DOS
COMPONENTES TEÓRICOS DO SEMESTRE
2020.1
Reunião com os representantes de semestres,
conforme o cronograma ao lado
Objetivos da Reunião:
•

•

Apresentar e solicitar preenchimento do
formulário do plano de reposição dos
componentes curriculares teóricos (- Quais
atividades os cursos de Medicina e Fisioterapia irão
realizar no período de 20/07 e 22/10, de forma
remota? - Em qual(is) plataformas os professores
intencionam publicar seus conteúdos e atividades
remotas? - Qual(is) ferramentas os professores
pretendem usar nas atividades síncronas
(webconferências) (RNP, Google Meet, Zoom etc.)
Comunicar sobre as Oficinas de Planos de
Ensino (NUDEM/NUTEDS (datas, acesso, etc.)

Cronograma das Reuniões:
07/07/20, às 14:00
S1 a S3 – Farmaco – AFP
08/07/20, às 08:30
S4
09/07/20, às 14:00
S5 a S8

Participantes:
Coordenação/Direção da Famed/NUTEDS
(Pofa.Andrea)/NUDEM (Prof. Ajax)
Coordenadores de Semestres
Representantes Discentes de Turmas

Coordenação e Direção recebem até o dia 13/07 os
planos de reposição dos componentes curriculares
teóricos

Colegiado do Curso avalia e aprova os planos que
serão em seguida encaminhados aos Departamentos
Departamentos enviam os planos à Prograd até 20/07

Início das aulas remotas: 20/07
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