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COMUNICADO AOS ALUNOS (20/03/2020) 

 

Caro aluno, 

Seguindo nosso compromisso de informá-los permanentemente, dada a realidade fluida que estamos 

vivenciando com a pandemia do coronavírus, no comunicado do último dia 16 informamos a suspensão 

de aulas e atividades complementares presenciais a partir da terça-feira, dia 17 de março. Neste mesmo 

comunicado explicamos ainda que nossos docentes estavam (e continuam) trabalhando 

ininterruptamente para disponibilizar a todos vocês uma plataforma de ensino em regime especial de 

aprendizagem remota com a mesma qualidade vivenciada até o momento. 

O informativo de hoje visa a detalhar como será a próxima etapa, que vai garantir o acompanhamento 

do semestre letivo sem prejuízos acadêmicos por meio de aulas gravadas, estudos dirigidos, chats, 

fóruns, entre outros objetos de aprendizagem. 

A plataforma estará disponível para os alunos de Medicina até o 4º ano na segunda-feira, 30 de março. 

Na próxima semana faremos uma nova comunicação com todas as orientações práticas de acesso à 

plataforma, horários, dentre outras informações. 

Reforçamos que, tão logo os órgãos competentes entendam que as restrições não mais são necessárias, 

revogando as respectivas normativas, retornaremos às atividades presenciais em nossas unidades. Isso 

vale, por exemplo, para os alunos do internato (5º e 6º anos), que estão com suas atividades práticas 

suspensas entre 19 e 31 de março, podendo ou não serem estendidas, a depender da definição das 

diretrizes dos órgãos reguladores e dos hospitais, públicos e privados aonde nossos alunos fazem suas 

atividades práticas, de atendimento básico de saúde. 

A FMIT reafirma que todos os esforços estão sendo empregados de modo que não haja prejuízo no 

que temos de mais importante: nossa relação de ensino e aprendizagem na construção sólida de sua 

formação médica.  

Não deixe de nos acompanhar. Traremos sempre as informações pelos nossos canais virtuais, pois as 

equipes administrativas da unidade encontram-se em regime emergencial de home office. O objetivo 

da medida é atender à recomendação dos órgãos de saúde de isolamento social para a contenção da 

proliferação da COVID-19. 

 

Ana Paula Lima de Almeida Amorim 

Diretora Geral 


