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NOTA INFORMATIVA DA FCM 

 

Prezados Professores e Alunos da FCM-UERJ, 

 

A Comissão de Acompanhamento das Atividades Práticas da FCM reuniu-se nesta sexta-feira, 

05 de março de 2021, avaliou os dados epidemiológicos disponíveis, apresentou seu parecer à 

Direção da FCM e, 

 

Considerando que o número de casos e internações mantêm uma tendência de aumento, em 

paralelo a uma elevada taxa de ocupação de leitos, 

 

Considerando que há dúvidas se o aumento de casos é apenas reflexo do Carnaval ou pela 

variante P1, o que poderá ficar mais claro ao longo dos próximos dias, 

 

Considerando a necessidade temporária de reduzir o fluxo de alunos nas dependências do 

Hospital Universitário Pedro Ernesto, 

 

Considerando que a turma do 4° ano já está em fase de recuperação das atividades práticas 

previamente suspensas e possui a perspectiva mais próxima de início do internato; 

 

A Direção da Faculdade de Ciências Médicas, no uso de suas atribuições, resolve que: 

 

✓ As atividades presenciais do 2° ano (Turma 2024) ficam suspensas provisoriamente por 

uma semana a partir de 08/03/2021; 

✓ As atividades presenciais do 3° ano (Turma 2023) devem ser restritas provisoriamente 

por uma semana para o máximo de 2 turnos semanais, a partir de 08/03/2021; 

✓ As atividades práticas que forem canceladas nesta semana deverão ser repostas após o 

retorno; 

✓ As atividades presenciais do 4° ano (Turma 2022) ficam por ora mantidas, obedecendo 

às regras de distanciamento previamente estabelecidas e proteção individual; 

✓ Estas medidas serão revistas em reunião já marcada do Núcleo Docente Estruturante; 

✓ As atividades remotas programadas deverão continuar conforme planejamento de cada 

Disciplina; 

✓ No fim da próxima semana, docentes e alunos deverão aguardar a informação sobre o 

retorno e continuidade das atividades presenciais. 
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