
 
 

 
 

Prezados alunos 

 

Em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus e em 

reunião com os órgãos de Saúde do Município de Barbacena, também 

pensando na melhor forma de iniciarmos o segundo semestre e dar 

continuidade as atividades práticas do primeiro semestre, vimos através 

deste informar que: 

1. Aulas teóricas on-line: 

 1º ao 8º períodos referentes ao segundo semestre iniciarão dia 

04/08/2020, com data provável de término dia 18/12/2020. 

 Os horários de aulas teóricas obedecerão aos previstos na grade 

horária. Caso ocorra superposição de horários com as reposições 

das aulas práticas do 1º semestre o representante de turma deverá 

entrar em contato com o professor da teórica para modificar o 

horário.   

 2. Reposição de aulas práticas – 1º semestre de 2020: 

 4º e 5º períodos  

Início: 10 de agosto de 2020 

Término: 16 de outubro de 2020. 

Os alunos virão por grupos de 14 a 16 alunos por turma e realizam 

as práticas em 2 semanas. 

 

 6º ao 8º período – práticas nas UBS durante 10 semanas – turma 

toda 

Início: 10 de agosto de 2020 

Término 16/10/2020 

Será feita nova divisão de grupos e escala de horários conforme 

capacidade de cada local. 

 



 
 

 
 

 1º ao 3º período – reposição de práticas de laboratórios em 

setembro e início de outubro. 

Para estas turmas o cronograma será enviado posteriormente pela 

coordernação de curso. 

OBSERVAÇÕES: 

 As datas de início e término das aulas práticas e internatos poderão 

sofrer alterações caso haja evolução da pandemia. 

 Os alunos pertencentes a grupo de risco ou que residem com 

pessoas de grupo de risco e que não puderem retornar neste 

período deverão enviar para a coordenação de curso 

(apoioacademico@funjob.edu.br) laudo/atestado ou médico que 

comprove seu impedimento. A coordenação analisará caso a caso, 

sendo que diante da necessidade de reposição das atividades 

práticas, as disciplinas em questão permanecerão com status de 

“matriculado” até que seja realizada a reposição. A instituição alerta 

para um possível atraso no curso, pois não poderão ocorrer 

atividades concomitantes quando o aluno puder retornar às 

atividades presenciais. 

INTERNATOS 

 Internato em Urgência e Emergência - 9º período:  

Inicio 05/10/2020. 

 

 Internato em Saúde Coletiva – 10º período  

Início: 05/10/2020 

 

 Internato Hospitalar – 11º e 12º período 

FELUMA: 21/08/2020 

Maternidade Odete Valadares/ Alberto Cavalcante/Vila da Serra: 

17/08/2020 

 

Barbacena: 17/08/2020 
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 A FAME criou uma Comissão de Biossegurança para implantar e 

monitorar o plano de reabertura da instituição para o retorno das 

atividades presenciais de ensino de acordo com as diretrizes da Portaria 

nº 572, de 1º de julho de 2020, do Ministério da Educação-MEC, que 

institui o protocolo de biossegurança para retorno das atividades nas 

Instituições Federais de Ensino. A FAME ainda vem acompanhando a taxa 

de transmissão do vírus, a Rt, elaborada pelo LabDec/Nescon/UFMG, e 

tomando decisões também por esta taxa, além da situação de Barbacena  

através do site: labdec.nescon.medicina.ufmg.br/webcovid19/ .  

 Todos os estudantes receberão EPI’s fornecidos pela instituição, a 

saber: 

- 1º ao 3º - poderão vir para as práticas nos laboratórios com suas 

máscaras de tecido, mas a FAME disponibilizará máscaras cirúrgicas. 

Receberão também óculos de proteção, touca e luvas. 

- 4º em diante – receberão face Shields, touca, luvas, máscaras N95 para 

práticas nos hospitais. Para práticas fora dos hospitais serão 

disponibilizadas máscaras cirúrgicas.  

 

Bom retorno! Sejam todos bem vindos!  

 

 

 

Prof. José Orleans da Costa 

Diretor- FAME/FUNJOBE 

 


