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Assunto: Autorização aos cursos da área da saúde da UFPEL para retomarem os estágios
obrigatórios

  
Prezados (as),
 

 

CONSIDERANDO a Portaria MEC 356/2020, a Portaria MS 492/2020 e o Edital/MS nº 4/2020 que
dispõem, entre outras, sobre medidas a serem executadas com vistas a operacionalização de ações
estratégicas para fortalecer o enfrentamento à COVID-19 com a suplementação excepcional e
temporária de alunos dos cursos de graduação em Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia do
sistema federal de ensino, em estabelecimentos de saúde no âmbito do SUS, enquanto vigorar a
declaração de emergência em saúde pública no país;

CONSIDERANDO o que foi deliberado em reunião do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa
e da Extensão (COCEPE) realizada no dia 16 de abril de 2020;

CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 20/2020/PRE/REITORIA;  

CONSIDERANDO a PORTARIA do Reitor Nº 745, de 17 de abril de 2020 que autoriza, no âmbito da
UFPEL aos alunos regularmente matriculados nos dois últimos anos do curso de Medicina e do último
ano dos cursos de Enfermagem e Farmácia, em caráter excepcional, a possibilidade de realizar o
estágio curricular obrigatório em unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, rede
hospitalar e comunidades a serem especificadas pelo Ministério da Saúde, enquanto durar a situação de
emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (Coronavírus);

CONSIDERANDO a reavaliação da Comissão de Internato do curso de Medicina sobre a decisão de
retirada dos seus alunos das áreas de estágio obrigatório, quando da suspensão das atividades
presenciais da UFPel, apontando um novo momento e solicitando que os alunos possam retomar as
áreas de estágio, ora desenhadas em novo modelo para atender às peculiaridades do contexto vivido,
de forma voluntária e com as devidas medidas de segurança e proteção garantidas.

 

A Pró-Reitoria de Ensino (PRE) resolve:

Autorizar a retomada dos estágios obrigatórios dos cursos da área da saúde, atendendo aos seguintes
requisitos:



1. Divulgação aos estudantes dos dois últimos anos do curso de Medicina e do último ano dos
cursos de Enfermagem e Farmácia, a possibilidade de retomada do estágio obrigatório;

2. Concordância e assinatura de “Termo de ciência e responsabilidade” por parte dos estudantes
que decidirem participar dos estágios obrigatórios, neste contexto de Pandemia;

3. Elaboração de novo planejamento para os estágios obrigatórios, a partir da formulação de
propostas que visem realocar os estudantes para locais em que possam contribuir no combate ao
Coronavírus e na assistência de outras condições de adoecimento da população;

4. Garantia de viabilização de EPIs para todos os alunos que aderirem à nova proposta de estágio,
permitindo que estes possam vivenciar este contexto excepcional dentro de sua trajetória de
formação profissional;

5. Realização de treinamentos acerca da utilização de EPIs e fluxos dentro das unidades de
atendimento à população;

6. Garantia de profissionais e docentes com treinamento capaz de permitir o retorno seguro de
alunos aos ambulatórios, Unidades Básicas de Saúde,  Hospital Escola e demais ambientes
definidos como campo de estágio;

7. O Coordenador do Colegiado deve salientar aos alunos que o seguro contratado pela UFPEL,
para alunos em estágios, tem cobertura prevista somente para os casos de MA (Morte Acidental)
e IPA (Invalidez Total ou Parcial por Acidente).

8. Atender ao disposto na Lei de estágio Lei nº 11.788, de  25 de setembro de 2008

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FATIMA COSSIO, Pró-Reitora, Pró-Reitoria de
Ensino, em 15/05/2020, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0949112 e
o código CRC 2E5E6CCD.
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