
PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA 

UNICAMP, FRENTE À PANDEMIA COVID-19 

  

Tendo em vista a Resolução GR 24/2020, de 16 de março de 2020, a Diretoria da 

Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, informa seu plano de 

contingenciamento. 

  

GERAL 

1. As atividades dos Departamentos devem ser organizadas para que os docentes 

e demais colaboradores com mais de 60 anos de idade, gestantes, portadores 

de Diabetes Mellitus, doenças cardíacas e respiratórias crônicas, ou com 

imunidade reduzida, realizem suas atividades sem contato direto com 

pacientes suspeitos ou de risco para infecção por COVID-19. 

2. Todas as áreas administrativas da FCM e de seus centros estão funcionando em 

sistema de rodizio de funcionários. 

3. O Núcleo de Tecnologia da Informação da FCM , a Biblioteca da FCM e o Comitê 

de Ética em Pesquisa estão com o atendimento ao público suspenso até o dia 

12 de abril, realizando apenas trabalhos internos. 

4. O complexo de salas de aula (Lego) ficará fechado até o retorno das atividades 

acadêmicas. 

CURSO DE MEDICINA 

1. Todas as atividades de ensino para os alunos dos 1º, 2º, 3º e 4º anos estão 

suspensas. A fim de minimizar perdas no aprendizado e facilitar posterior 

reposição das atividades estamos promovendo o oferecimento do conteúdo 

teórico na modalidade de ensino à distância. Assim, no futuro período de 

reposições serão priorizadas as atividades práticas com pacientes, reduzindo de 

forma significativa o tempo necessário para atingir a carga horária. 

2. As atividades de ensino à distância serão oferecidas na plataforma Google 

Classroom.  

https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/images/user228/resolucao_gr_24-2020_-_dispoe_sobre_a_suspensao_das_atividades_da_unicamp.pdf


3. A partir do dia 20/03/2020 todas as atividades de rotina do internato estão 

suspensas. Os plantões estão mantidos até segunda ordem. Os alunos com 

risco aumentado (qualquer tipo de imunossupressão) e gestantes deverão 

obrigatoriamente entrar imediatamente em contato com a CEG para 

afastamento.  

CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 

1. Todas as atividades de ensino, incluindo as atividades práticas assistenciais 

desenvolvidas pelos alunos do 3º e 4º anos do Curso de Fonoaudiologia, estão 

suspensas desde 18 de março. As atividades de ensino presencial, na medida 

do possível, serão substituídas por ensino em ambientes virtuais. 

  

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

1. Os residentes que tenham condições clínicas que cursem 

com imunossupressão, usem  medicamentos  imunossupressores e gestantes 

entrem em contato com seus preceptores e/ou supervisores para eventuais 

dispensas ou ajustes nos estágios, uma vez que suas atividades não devem ter 

contato direto com pacientes suspeitos ou de risco para infecção por COVID-19. 

2. Ademais, os programas de residência multiprofissional manterão suas 

atividades assistenciais inalteradas e respeitarão as decisões no âmbito de cada 

unidade assistencial da Unicamp e aquelas do município de Campinas. As 

atividades teóricas coletivas deverão ser suspensas. As atividades de ensino 

presencial, na medida do possível, serão substituídas por ensino em ambientes 

virtuais. 

COMISSÃO DE PÓS GRADUAÇÃO 

1. Aulas presenciais estão suspensas no período de 13 de março a 12 de abril de 

2020. Os docentes responsáveis por disciplinas estão sendo incentivados a 

disponibilizar o conteúdo por recursos de EAD. 



2. As qualificações agendadas estão suspensas e deverão ser reagendadas a partir 

de 13 de abril de 2020. 

3. Defesas quando não puderem ser reagendadas, poderão ocorrer com os 

membros externos por videoconferência e sem a presença de público, 

preferencialmente. 

COMISSÃO DE PESQUISA 

1. Estudos clínicos em andamento. Acompanhamento virtual e só convocar ou 

realizar visita domiciliar em caso de ajuste de terapia ou desfecho. Caso o 

paciente seja convocado, deverá comparecer, se possível, sem acompanhantes. 

2. Pesquisa em modelos animais ou celulares. As atividades de pesquisa em 

bancada podem continuar, atentando para às disposições gerais deste plano e 

as medidas de proteção como uso do álcool gel e redução de contato direto 

interpessoal. 

3. Reuniões científicas. As reuniões científicas podem ser realizadas por 

videoconferência e outras ferramentas de comunicação à distância.  

4. Escritório de Apoio ao Pesquisador - EAP. Todos os contatos entre os 

pesquisadores e o EAP deverão ser feitos pelo email jesteves@unicamp.br. 

Caso seja necessária a entrega de documentos, estes deverão ser 

encaminhados à Comissão de Pesquisa.  

5. Biotérios. Conforme orientações da Resolução GR 24/2020, de 16 de março de 

2020, as atividades nos biotérios da FCM estão mantidas. 

COMISSÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

1. Aulas teóricas presenciais de todos os cursos de extensão estão suspensas no 

período de 13 de março a 12 de abril de 2020. Sugerimos fortemente que as 

aulas possam ser ministradas utilizando recursos de ensino à distância (EAD) 

para a não interrupção das atividades que já foram iniciadas. 

2. As atividades assistenciais dos programas de Treinamento em Serviço e as 

atividades práticas assistenciais dos cursos de extensão devem seguir as 

mailto:jesteves@unicamp.br


recomendações dos respectivos serviços e das respectivas unidades em que 

praticam a assistência: HC, CAISM, Hemocentro, Gastrocentro. 

 

 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM REABILITAÇÃO – CEPRE-FCM 

1. Os atendimentos estão suspensos seguindo o que dispõe o comunicado 

da  Diretoria Executiva da Área da Saúde (DEAS) no último dia 19 de março, as 

atividades ambulatoriais estão suspensas, à exceção daquelas avaliadas como 

necessárias e que também envolvem profissionais da residência 

multiprofissional. 

 CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA DE CAMPINAS – CIATox 

1. Os plantões do CIATox de Campinas estão mantidos até segunda ordem. 

2. Como cerca de 80% dos atendimentos do CIATox são realizados por telefone, a 

sede destas atividades será transferida da UER do HC para o Laboratório de 

Patologia Clínica do HC, visando proteger os alunos plantonistas. 

 

 CENTRO DE PESQUISAS ONCO-HEMATOLÓGICAS NA INFÂNCIA – CIPOI 

1. No ambulatório, estão sendo atendidos apenas os casos novos com exames 

alterados, casos que necessitem exames confirmatórios e aqueles com 

extrema necessidade de passarem em consulta médica. 

2. Os setores de informática e de busca ativa estão funcionando remotamente. 

  

Campinas, 20 de março de 2020 

A Diretoria 

  

  

  

 


