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São Paulo, 19 de maio de 2020.

AO CORPO ESTUDANTIL

COMUNICADO A RESPEITO DO FUNCIONAMENTO DAS LIGAS ACADÊMICAS E DE OUTRAS ATIVIDADES
DO DEPARTAMENTO CIENTÍFICO MANOEL DE ABREU (DCMA) LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A
SITUAÇÃO ATUAL DA PANDEMIA DA COVID-19 E O COMUNICADO 009/2020 DA DIRETORIA DA
FACULDADE

ATIVIDADES DURANTE A PRORROGAÇÃO DAS FÉRIAS

Em 13 de maio de 2020 a Diretoria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
(FCMSCSP) por meio do Comunicado 009/2020 decide, dentre outras deliberações, prorrogar o período
de férias dos acadêmicos dos cursos anuais de Fonoaudiologia (do primeiro ao terceiro ano) e de
Medicina (do primeiro ao quarto ano) até 02 de junho de 2020. Frente a isso, as atividades das Ligas
Acadêmicas continuarão suspensas conforme orientação da Coordenadoria de Extensão da FCMSCSP.
As Ligas filiadas ao DCMA só poderão continuar suas atividades quando as férias terminarem e houver o
retorno do curso de Medicina às atividades acadêmicas.
As outras atividades oficiais do DCMA, como as reuniões ordinárias semanais, também
continuarão suspensas até o retorno do curso de Medicina às atividades acadêmicas.

ATIVIDADES DURANTE O RETORNO DAS AULAS

Além disso, de acordo com o Comunicado emitido pela Diretoria Executiva do Centro Acadêmico
Manoel de Abreu (CAMA) no dia 30 de abril, o retorno das aulas ocorrerá em um sistema híbrido, no
qual o retorno de pequenos grupos de alunos para algumas atividades presenciais irá complementar as
atividades de Ensino a Distância (EaD). Entretanto, em conjunto com a Coordenadoria de Extensão da
FCMSCSP, o DCMA deliberou que o retorno das atividades das Ligas Acadêmicas (obedecendo ao
sistema híbrido) poderia ter mais consequências negativas (como a exposição dos alunos que
participassem presencialmente das atividades da Liga dentro do complexo hospitalar) do que positivas
(como o contato mais próximo com professores especialistas no assunto).
Dessa forma foi decidido que, quando as atividades acadêmicas retornarem com o sistema
híbrido, tanto as atividades realizadas pelas Ligas Acadêmicas quanto as outras atividades oficiais do
DCMA deverão ser realizadas exclusivamente online. Lembrando que as Ligas devem continuar seguindo
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as instruções para registro de presença divulgadas no comunicado emitido pela Diretoria Executiva do
DCMA (Gestão 2020) no dia 14 de abril de 2020, que será referido como "Comunicado 1" (pode ser
encontrado
em
sua
íntegra
no
site
do
DCMA
por
meio
do
link:
http://dcma.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Comunicado-Ligas.pdf). Essas informações são
válidas enquanto o sistema híbrido que será adotado pela FCMSCSP continuar em vigor, visto que nesse
período entendemos que o cenário da pandemia da COVID-19 ainda não se encontra favorável para o
retorno das atividades presenciais.

MUDANÇAS NO FUNCIONAMENTO DAS LIGAS

A carga horária mínima de atividades para que uma Liga Acadêmica possa certificar seus membros
não irá sofrer alterações nesse primeiro momento. Ela continuará a mesma, considerando as alterações
realizadas pelo Comunicado 1.
A contagem de presença dos primeiro-anistas nas Ligas Acadêmicas começará na primeira
atividade da Liga após as férias, e não após o Curso de Introdução (CI).
A realização do CI das Ligas perderá sua obrigatoriedade e passará a ser opcional. Se a Liga optar
por realizar seu CI, ele deverá ser online se ocorrer durante o sistema híbrido adotado pela FCMSCSP. A
sua contagem de horas e certificação continuarão em concordância com o Comunicado 1, com exceção
da parte que trata da contagem de presença para os primeiro-anistas. Além disso, foi retirada a data
limite para que o CI ocorra, porém ele deverá ser marcada com, no mínimo, uma semana de
antecedência com o Diretor de Ligas do DC responsável pela Liga em questão. O número máximo de CIs
por período continua sendo de dois.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O DCMA reforça que essas informações poderão sofrer novas alterações em virtude de mudanças
no cenário da pandemia da COVID-19 ou de novos comunicados emitidos pela FCMSCSP.
Para esclarecimentos de dúvidas ou realização de sugestões, procure algum membro da Diretoria
Executiva do DCMA ou da Diretoria de Ligas do DCMA.

Agradecemos a atenção de todos.
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