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PLANO DE CONTINGECIA DA FACULDADE DE MECINA 

DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 

Revisão em 24/03/2020 

 

I PLANO DE CONTIGÊNCIA DA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO 

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. 

 

II PLANO DE CONTIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 

A administração da Faculdade de Medicina estará desenvolvendo suas atividades em home office  

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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III PLANO DE CONTIGÊNCIA DA SECRETARIA GERAL 

A Secretaria da Faculdade de Medicina estará desenvolvendo suas atividades em home office  

Contato através do e-mail: medicina@furg.br 

IV PLANO DE CONTIGÊNCIA DO PPG CIÊNCIAS DA SAÚDE 

- As aulas presenciais estão suspensas. O uso de tecnologias à distância será uma opção caso o MEC 

indique que esta ação possa ser realizada em cursos de Programas de Pós-graduação presenciais; 

- As atividades administrativas (Secretaria e Coordenação) serão realizadas de forma remota; 

- O(a) estagiário(a) realizará sua atividades do PPGCS em sua residência (home office); 

- Docentes e Discentes classificados em grupos de risco são estimulados a realizarem suas atividades em 

suas residências (home office); 

- Os Exames de Qualificação e Bancas de Acompanhamento serão realizados por meio do envio dos 

pareceres; 

- As defesas de Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado serão realizadas sem a presença de 

público e estimulada a participação via Skype; 

- Reuniões de colegiado, comissão de ensino, quando necessárias, serão realizadas por Skype ou através 

de email. 

 

V  PLANO DE CONTIGÊNCIA DO PPG SAÚDE PÚBLICA 

- As aulas presenciais e as atividades de pesquisas de campo estão suspensas; 

- A Secretaria e a Coordenação trabalham em home office; 

 - As defesas fechadas de Dissertação de Mestrado serão realizadas, preferencialmente, via Skype; 

- A qualificação de projeto de pesquisa será realizada por meio do envio dos pareceres dos membros da 

banca examinadora; 

- Docentes e Discentes classificados em grupos de risco são estimulados a realizarem as atividades em 

suas residências; 

- As reuniões de colegiado e das comissões serão realizadas via Skype ou através de e-mail; 

- As atividades de orientação de dissertação deverão ocorrer apenas por skype ou e-mail; 

Contatos: 

mailto:medicina@furg.br
mailto:medicina@furg.br


   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG  

FACULDADE DE MEDICINA  

           
 

Campus da Saúde – Área Acadêmica Prof. Newton Azevedo 
Rua Visconde de Paranaguá, 102 – sala 425 – Centro – Rio Grande / RS – CEP: 96203-900  

 medicina@furg.br 

 

 

- A Secretaria e a Coordenação estão disponíveis para atender as demandas através de: e-mail 

ppg.saudepublica@furg.br, lzhang@furg.br, rodrigodalke@gmail.com 

-  Telefones (53) 997025900 - Zhang (53 981336377); 

 

VI  PLANO DE CONTIGÊNCIA DO BIOTÉRIO DA FAMED 

- O Biotério Setorial da Faculdade de Medicina encontra-se em obras de climatização e adaptação da 

tubulação nas estantes ventiladas de manutenção dos animais (camundongos e ratos). 

- Esta obra, sob a sob a supervisão da DOB/PROINFRA, iniciou no 03 de fevereiro e deve se estenter por 

no máximo por duas semanas. Já está fase final. 

- As técnicas do biotério estão desenvolvendo atividades em home office. 

 

VII PLANO DE CONTIGÊNCIA DA AREA INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 

- Inicialmente, os alunos que estejam envolvidos nas pesquisas a nível de graduação e pós-graduação, 

neste setor, serão estimulados a permanecer em casa, realizando atividades que não exijam sua 

presença no ambiente laboratorial, dentro do possível, e quando necessitar acessar o local, informar aos 

responsáveis pelo setor, sendo o mais breve possível, para que haja uma organização do setor evitando 

alto quantitativo de pessoas no recinto. 

 - Além disso, levamos em consideração que a área está constituída de três níveis de atividades, sendo 

estas: atividade docente, técnicos relacionados exclusivamente para atividades de pesquisa, ensino e 

extensão e serviços técnicos de diagnóstico relacionados ao HU-FURG. Desta forma, foram organizados 

grupos de trabalho em regime de escala e rodízio, excluindo grupo de risco (indivíduos acima dos 60 

anos de idade, asmáticos, hipertensos, diabético e tabagistas) que serão indicados a permanecer em 

suas residências em isolamento social. Neste sentido, apenas o Prof. Carlos James Scaini, a Prof. Carolina 

Coch e prof. Ana Maria Barral Martinez, enquadram-se neste grupo e foram orientados conforme 

descrito anteriormente. 

- Os demais docentes da área foram orientados a trabalhar em casa, sempre que possível, orientar seus 

alunos sobre a redução de pessoas que acessem e permaneçam no setor e participar de escalas de 

sobreaviso, para o caso de alguma eventualidade, disponibilizando seus contatos telefônicos e e-mail. 
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- A fim de atender as atividades essenciais prestadas no setor, os técnicos que estejam envolvidos nesta 

prestação de serviço (nomeadamente ANA BÁRBARA SCHOLANTE SILVA e GABRIEL BARACY KLAFKE) 

deverão comparecer todos os dias úteis no turno da manhã para realizar toda a rotina necessária e estar 

em sobreaviso no caso de alguma eventualidade. Ressalto ainda, que o técnico Gabriel Klafke está 

afastado desde 11/03/2020 por um período de 26 dias, o qual, portanto, não está contemplado neste 

esquema. 

-  Mantemos a dispensa dos alunos e o trabalho dos docentes em esquema home office, e cancelamos as 

escalas de trabalho dos técnicos deste setor, mantendo, apenas, as atividades dos técnicos que estejam 

envolvidos nesta prestação de serviço, os quais deverão organizar-se para atender a demanda. Saliento, 

que mantenham sua permanência nas dependências do setor, somente associado a necessidade desta 

prestação de serviços. Portanto, os técnicos envolvidos neste esquema deverão organizar-se em um 

número reduzido de carga horária a fim, de atender, somente, a demanda diagnóstica necessária. 

 

VIII PLANO DE CONTIGÊNCIA DA ÁREA DE CLÍNICA MÉDICA 

- A Área possui sete docentes com mais de 60 anos de idade e, portanto, encontram-se em grupo de 

maior risco de complicações da infecção pelo COVID-19 

- Atividades ensino: As atividades de ensino (que incluem as atividades em sala de aula e enfermaria) 

estão suspensas por decisão da reitoria. As atividades relativas ao estágio de 5 ano foram suspensas. As 

atividades de estágio de 6 ano seguirão as recomendações da direção da FAMED com 1/3 dos alunos nas 

áreas de rodízio previamente determinadas e ajustadas ao panorama atual de funcionamento do HU. 

Obs: Diversos professores oferecem a atividade de home office e o desenvolvimento de atividades de 

orientação de estagiários e médicos residentes de Clínica Médica e Infectologia 

- Atividades de pesquisa: Serão ajustadas às circunstâncias atuais, poderão ter continuidade virem a ser 

postergadas ou mesmo encerradas. 

- Atividades de extensão: Serão ajustadas às circunstâncias atuais, poderão ter continuidade virem a ser 

postergadas ou mesmo encerradas. 

Obs. Os ambulatórios executados pelos docentes foram encerrados por iniciativa do HU-FURG. 
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XIX PLANO DE CONTIGÊNCIA DA ÁREA DE CIRURGIA 

As atividades que envolvem os laboratórios de cirurgia serão desenvolvidas em home office. 

 

X PLANO DE CONTIGÊNCIA DA ÁREA GINECOLOGIA E OBSTERÍCIA 

- Permanece os Estágios de área opcional para os alunos da 6ª série. 

- A Residência MGO irá atender prioritariamente o Centro Obstétrico e/suas atividades teóricas estão 

suspensas. 

- Docente da Área de GO vão atender no Ambulatório de Gestantes de alto risco com os colegas do HU 

em regime de escala. 

 

XI PLANO DE CONTIGÊNCIA DA ÁREA DE POPULAÇÃO E SAÚDE 

- Docentes e Discentes classificados em grupos de risco são estimulados a realizarem as atividades em 

suas residências; 

- As reuniões de área serão realizadas via Skype ou através de e-mail; 

- As atividades de orientação aos alunos devem ocorrer apenas por skype ou e-mail; 

 

XII PLANO DE CONTIGÊNCIA DA ÁREA DE PEDIATRIA 

- A Área tem cinco docentes e TAE da Área com maior risco. 

- Orientações estágio em pediatria: os estagiários são responsabilidade da FAMED. O estágio deve 

seguir. As orientações são de que as atividades teóricas sejam feitas à distância (e-mail, Skype, Moodle).  

- As atividades práticas devem ser feitas em rodízio com 1/3 dos alunos para diminuir o número de 

doutorandos por paciente. Este rodízio será planejado para cada 30 dias, mas será reavaliado em 15 

dias. Não farão plantões, apenas ambulatórios e atividades similares. 

- Não há EPI suficiente para todos os doutorandos, então, se o caso for suspeito, o aluno poderá ser 

liberado daquele paciente e segue nos demais. Nenhum estagiário participará de atividades que 

necessitem E95 . 

- O grupo atual de Estágio em Pediatria fará a prova para finalizar as atividades. 

- Os estagiários em optativo retornarão para Rio Grande e serão redistribuídos. 
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- Orientações Residência em Pediatria: seguem os ambulatórios. Atividades teóricas suspensas. Revisar 

orientações amamentação. 

- De acordo com o HU, todos os ambulatórios foram suspensos ontem à tarde, exceto infecto e 

traumatologia e gestação de alto risco. 
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