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I. RELATÓRIO

Ofício do Camufro - volta do Internato (0480152)

E-mail do Camufro e resposta do Depmed (0480201)

Ata reunião departamental (0484029)

Despacho DEPMED-PVH (0484035)

Despacho SECONS (0486832)

E-mail CamGR (0486839)

Despacho CamGR (0488207)

E-mail CamGR (0488235)

Despacho DEPMED-PVH (0489478)

Despacho CamGR (0492935)

E-mail CamGR (0492957)

E-mail SECONS (0498335)

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

O processo tem início com o o cio do Centro Acadêmico de Medicina da Universidade Federal de
Rondônia – CAMUFRO, solicitando o retorno das a vidades do Internato (0480152) aos estudantes
matriculados no quinto e sexto ano do Curso e exigindo uma manifestação oficial do Conselho de
Departamento de Medicina em relação ao pleito. Conforme a Ata da Sessão Ordinária Nº 02/2020, do
Conselho Departamental de Medicina, realizada em 25 de agosto de 2020 a proposta do retorno das
a vidades do internato proposta pelo CAMUFRO foi aprovada por 27 votos favoráveis, 2 contrários e 1
abstenção. O Conselho também deliberou pela cons tuição de uma comissão com o obje vo de
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avaliar as condições necessárias para o reinício do Internato Médico. A Comissão foi composta pelos
coordenadores das áreas do Internato, professores Andrea Barbieri e Vinícius Or gosa Nogueira, e por
dois representantes discentes, do 9º e 10º períodos, a serem indicados pelos alunos, por meio do
CAMUFRO.

O colegiado do Conselho de Departamento do Curso de Medicina se reuniu em 25 de agosto de
2020 com uma massiva e expressiva participação dos alunos e recomendou, frente à
responsabilidade da Universidade Pública e a importância do envolvimento dos alunos do
Curso de Medicina nesta fase epidemiológica da pandemia, o retorno das atividades práticas do
Internato, desde que se garanta retorno seguro aos estágios.

Além disso, a solicitação ora apresentada encontra respaldo normativo no § 2o do artigo 3o da
Resolução N. 254 do CONSEA – UNIR, que estabelece que “os departamentos regularão a
oferta dos estágios conforme suas especificidades”.

 

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, somos FAVORÁVEIS ao pleito apresentado pela comunidade acadêmica do Curso
de Medicina, e recomendamos que o retorno das a vidades prá cas do Internato Médico esteja
condicionado a apresentação, por parte do Departamento de Medicina, de um Plano de Ação de
Retomada do Internato Médico, em que conste necessariamente:

I - Os Planos de Ensino de cada Área do Internato Médico, atualizados e compatíveis com
processo de ensino e aprendizagem adaptados a realidade dos tempos de pandemia;

II - A estimativa de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) a ser utilizada por cada
aluno em cada um dos estágios do Internato Médico, e de que forma o Departamento de
Medicina e/ou Núcleo de Saúde irá disponibilizar esse material de proteção aos alunos, para
fins de garantir um retorno presencial seguro;

III - Um Fluxo de Atendimento aos Alunos, que sumarize as ações necessárias para:

a) monitorizar, rastrear e detectar alunos que eventualmente desenvolvam sintomas
relacionados ao COVID-19;

b) garantir aos alunos a disponibilidade de testes diagnósticos;

 c) isolar alunos sintomáticos e garantir acompanhamento da sua evolução clínica;

d) garantir comunicação efetiva com as unidades de saúde com vistas ao estabelecimento de
rastreamento de contato, ou seja, identificar com quem o aluno infectado esteve em contato
próximo.

 

 

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARILSA MIRANDA DE SOUZA, Conselheiro(a), em
22/09/2020, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0500285 e o código CRC 94F88D76.

Referência: Proces s o nº 999055872.000066/2020-16 SEI nº 0500285
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 49/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 999055872.000066/2020-16

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

  

  

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

A ser apreciado pela Presidência dos Conselhos Superiores

Assunto:  Retorno das atividades do curso de Medicina

Interessado:  Departamento Acadêmico de Medicina - Porto Velho

Relator(a): Conselheira Marilsa Miranda de Souza

Parecer : 51/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

 

Decisão:

Na 188ª sessão ordinária, em 06-10-2020, por unanimidade de votos favoráveis, a Câmara aprovou o
parecer em tela.

 

CONSELHEIRA MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES
Câmara de Graduação - CAMGR

Presidente
 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES,
Conselheiro(a), em 16/10/2020, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0514276 e o código CRC 1E6FBD05.

Referência: Proces s o nº 999055872.000066/2020-16 SEI nº 0514276
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

 

VETO o Parecer de nº 51/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR  - documento 0500285 -
 e Despacho Decisório de nº 49/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR - documento
0514276, contidos no processo em tela.

 

Fundamento:

Artigo 25 do Regimento Interno do Conselho Superior Acadêmico - CONSEA.

 

Razões do veto

1. Por perda de objeto - A matéria de que trata esta proposta de resolução já está contemplada na
Resolução n º 254/CONSEA, de 09 de setembro de 2020, que estabelece no Art. 3º, § 2º: "Os
departamentos regularão a oferta dos estágios conforme suas especificidades".

2. Por redundância - A proposta de Resolução ora vetada estabelece que o Departamento de Medicina
deve elaborar um Plano de Ação de Retomada do Internato Médico. É exatamente isso que todos e
cada um dos Departamentos da UNIR estão fazendo, em conformidade com a Resolução 254 e
conforme suas especificidades. Por consequência, estabelecer por meio de uma Resolução o que um
Departamento específico deve fazer, mormente o Departamento de Medicina, e os cuidados que deve
tomar na proteção dos seus alunos, seria redundante.

 

CONSELHEIRO ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
19/10/2020, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0518173 e o código CRC 8D926A0A.
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Referência: Proces s o nº 999055872.000066/2020-16 SEI nº 0518173
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