Ubá, 19 de fevereiro de 2021

Portaria 01/2021 – Regulamentar o Aproveitamento de Carga Horária da Ação Estratégia “O
Brasil Conta Comigo”

O Reitor do UNIFAGOC – Centro Universitário Governador Ozanam Coelho, no uso das suas
atribuições e considerando a Portaria 356 MEC de 20 de março de 2020, a Portaria 492 MS de
23 de março de 2020 e o Edital 04 MS de 31 de março de 2020, resolve:

Art. 1. Os alunos regularmente matriculados no curso de Bacharelado em Medicina e
participantes da ação estratégica “O Brasil Conta Comigo” podem solicitar aproveitamento da
carga horária dedicada neste esforço de contenção da pandemia como substituta de horas
devidas do Internato.
§ 1°. Internato Médico ou simplesmente Internato, para o curso de Bacharelado em
Medicina, é o período de dois anos de estágio curricular obrigatório de formação em
serviço dos estudantes de Medicina.
§ 2°. Os interessados devem protocolar solicitação junto a secretaria acadêmica
(disponível em atendimento virtual via chat em comvoce.unifagoc.edu.br) para o
Conselho Superior do UNIFAGOC em formulário próprio, juntando, obrigatoriamente, o
certificado emitido pelo Ministério da Saúde.
§ 3°. A carga horária apenas poderá ser aproveitada nos internatos de Clínica Médica,
Pediatria ou Saúde Coletiva.
§ 4°. As solicitações de aproveitamento da carga horária somente serão deferidas
quando o aluno estiver devidamente matriculado no 12° período do curso de
Bacharelado em Medicina.
Art. 2. O aproveitamento da carga horária da ação estratégica “O Brasil Conta Comigo” não
isenta o aluno do pagamento integral do Internato aproveitado.
Art. 3. Uma vez deferido o pedido, a Secretaria Acadêmica tem até 24 horas úteis para
registrar o aproveitamento no Sistema Acadêmico (SIGA) e arquivar os documentos
comprobatórios do aproveitamento no registro digital do aluno.
Art. 4. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Por ser verdade,

