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Ofício n° 17 

 

Itajubá, 18 de Junho de 2020 

Ao Corpo Discente da FMIT, 

 
A FMIT, assim como outras instituições de ensino do país, anunciou em 17 de março a suspensão temporária 
das aulas em atenção às recomendações das autoridades sanitárias e de saúde do país.  Mas em 30 de março, 
foram retomadas as aulas, agora mediadas por tecnologia por meio da nossa plataforma de ensino garantindo 
aos nossos alunos o cumprimento do semestre letivo, com qualidade e sem prejuízos acadêmicos, por meio 
de diversas dinâmicas, como aulas síncronas, estudos dirigidos, chats, fóruns, entre outros objetos de 
aprendizagem perfeitamente capazes de levar integralmente o conteúdo programático previsto para este 
semestre seletivo. 
 
Ainda sem perspectivas do retorno presencial, o MEC homologou o Parecer nº 5/2020 do CNE, 

(https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Parecer-CNE-CP_5_2020-1.pdf-

HOMOLOGADO.pdf), que agrega, à autorização, a substituição para a modalidade a distância das disciplinas 

teóricas-cognitivas do primeiro ao quarto ano do curso de Medicina.    A retomada das atividades práticas está 

sendo muito bem planejada, pois não podemos absolutamente colocar estudantes e docentes em risco, muito 

menos realizar atividades que aumentem o risco da população. Além disso, toda a preparação está sendo 

realizada de forma que nós possamos assegurar os princípios da equidade e da alta qualidade das nossas 

práticas pedagógicas como estamos fazendo até o momento no Regime de Ensino no Ambiente Remoto 

(REAR). 

Em alguns períodos, reconhecendo a importância das atividades práticas presencias, foi deliberado que a 

carga horária de prática não realizada será reposta na forma remota, além da organização de reposição 

presencial em Habilidades e Atitudes Médicas, para o fechamento do semestre. 

Este planejamento envolve calendário, cronograma das atividades e constante discussão e capacitação 

docente.  

Entre os dias 22 e 26/06 a coordenação de curso junto com docentes farão reunião com cada turma 

individualizada, para apresentação do cronograma e apresentar o exemplo de uma aula prática, no modo 

remoto. 

 

Atenciosamente, 

 

Profa. Ana Paula Lima de Almeida Amorim 

Diretora Geral 
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