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Hoje o Centro Universitário Saúde ABC conta com 10 cursos de graduação, exigindo que o Núcleo Gestor
responda e atenda às demandas de todos de forma adequada. No entanto, cientes das peculiaridades relativas ao
curso de medicina quanto às Portarias 356 do MEC de 20 de março de 2020, 492 do MS de 23 de março de 2020,
o Edital do MS_SGTES nº 4 de 31 de março de 2020 e a M.P. de 01 de abril de 2020, seguem alguns
esclarecimentos.
1. A situação atual tem gerado dúvidas e incertezas aos alunos que são compartilhadas pela Gestão do Centro
Universitário.
2. A M.P. trata da excepcionalidade do não cumprimento dos 200 dias letivos, desde que, sejam cumpridos, no
mínimo, 75% da carga horária do internato. No momento, não é possível prever quando ocorrerá o retorno às
atividades presenciais mas a COMINT assume o compromisso de realizar as adaptações possíveis na grade do
internato para o cumprimento das exigências legais.
3. Quanto às Portarias e ao Edital citados, “O Brasil Conta Comigo” entendemos que os alunos têm a opção de
fazer o cadastramento, que independe de qualquer ação do Centro Universitário Saúde ABC. No entanto, cientes
da nossa responsabilidade o Núcleo Gestor tem feito contato com os municípios do ABC, particularmente Santo
André e São Bernardo do Campo para conhecer o interesse na participação no programa, quais atividades serão
oferecidas, a garantia de preceptoria com capacidade técnica e o fornecimento de equipamentos de proteção
individual, preservando assim boas práticas de ensino e segurança no atendimento. Sugerimos então, que os
alunos voluntários escolham um dos dois municípios.
4. A resposta dos municípios foi positiva quanto ao cadastramento e participação dos estudantes do Centro
Universitário, mas mostram-se inseguros quanto à efetividade do programa, uma vez que, não houve consulta aos
estados e municípios para a construção do Edital. Poderá haver demora em sua implantação, pois cabe aos
gestores locais uma demanda de tarefas que ainda não foram totalmente explicitadas e que talvez não sejam
facilmente resolvíveis.
5. Em relação às vantagens apontadas no Edital: 5.1. Substituição da carga horária realizada na ação estratégica
“O Brasil Conta Comigo”: o curso de medicina fará sua substituição a partir da apresentação da declaração emitida
pelo SGETS, nas áreas de Clínica Médica, Pediatria e Saúde Coletiva, lembrando que as demais áreas do
internato deverão ser cumpridas, respeitando-se os critérios de carga horária expostos anteriormente. 5.2. A
pontuação adicional no processo de seleção para residência médica nos dois anos seguintes à participação na
Ação estratégica de que trata o Edital só poderá ser adotada pelo Centro Universitário quando regulamentada pela
Comissão Nacional de Residência Médica, órgão ao qual estamos vinculados. 5.3. O desconto nas mensalidades
mencionado na portaria 492 e no edital será deliberado na próxima semana em reunião do Conselho Gestor. 5.4.
Aqueles que optarem pela inscrição na Ação e estiverem cursando os dois últimos anos do curso de medicina não
receberão faltas nas atividades remotas. Também, não terão prejuízo no aprendizado pois já foi solicitado pela
Coordenação do Curso que as disciplinas disponibilizem aos alunos, em diferentes formatos, os conteúdos
ministrados durante a ausência do aluno por ocasião do recrutamento. 5.4.1. para os alunos voluntários da Ação
estratégica “O Brasil Conta Comigo” de 1 a 4º anos, que se cadastrarem haverá prejuízo de conteúdo, uma vez
que, não está prevista reposição das atividades remotas. 5.5. Todas as atividades práticas serão, na medida do
possível, repostas assim que a segurança da comunidade acadêmica estiver garantida. 5.6. Para informações e
esclarecimentos adicionais será realizada reunião virtual convocada pela COMINT com representantes dos grupos
de alunos do 5º e 6º anos, no dia 9 de abril às 15 horas.
O Conselho Gestor vem trabalhando diuturnamente para garantir a qualidade do ensino que sempre foi marca da
instituição e entende que a participação ativa dos alunos nesse processo é fundamental.
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