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PLANO DE CONTINGÊCIA DA FACULDADE DE MECINA DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 
  

NOTA DA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DO CURSO  
 

Considerando:  
a) A necessidade de elaboração do Plano de Contingência da Faculdade de 
Medicina diante da Pandemia do Covid-19; 

 
b) Orientações do Comitê de Monitoramento do Corona vírus (COVID-19)  

 
c)  Reuniões realizadas com representantes dos segmentos docente, técnico-
administrativo e discente.  

 
 

A Direção e Coordenação do Curso comunicam que: 
 
1) A partir da suspenção das atividades acadêmicas, fica estabelecido que as atividades 

docentes e técnico-administrativas serão realizadas de acordo com os planos elaborados 
pelas Áreas; 
 

2) Os estágios da 5ª série, estão suspensos a partir de 18/03 e reiniciarão no retorno das 
atividades acadêmicas da FURG;  

 
3) Os estágios da 6ª série, serão realizados por rodízio mensal, por grupos formados por um terço 

dos alunos; 
 

4) Em situações, cujo uso de EPIs pelo estagiário se fizer necessário e, não for disponibilizado, o 
aluno não deverá participar da atividade; 
 

5) Os estagiários não deverão realizar ou participar de procedimentos invasivos que seja 
necessário o uso da máscara N95, tais como Intubação, Reanimação e outros; 

 
6) Para uso racional de EPIs, deverão ser seguidas as orientações sobre a utilização de 

Equipamento de proteção individual para o uso durante atendimento de casos suspeitos e/ou 
confirmados de COVID/19 do HU/EBSERH;  
 

7) Sugerimos que os estudantes da 1ª a 5ª série, que residem fora da cidade de Rio Grande, 
retornem a seu domicílio, quando possível; 
        

Essas orientações serão revisadas periodicamente e publicadas na página da FAMED. 
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HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DA FAMED 
 
Secretaria Geral da FAMED 
Atendimento presencial às quintas-feiras, das 8h às 12h 
Demais dias contato através do e-mail: medicina@furg.br 
 
Administração da FAMED 
Atendimento presencial às quartas-feiras, das 8h às 12h  
Demais dias contato através do e-mail: medicina.adm@furg.br 
Whatsapp de segunda a sexta, das 8h às 17h30: (53) 99908.3573++ 
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