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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Colatina-ES, 02 de abril de 2020. 

 

Em relação às demandas recebidas pelo UNESC relacionadas às dúvidas dos alunos 

evolvendo o Edital nº 4, de 31 março de 2020, do Ministério Da Saúde/Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, a Portaria nº 492, de 23 de março de 

2020 do Ministério da Saúde, a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, o 

Comitê Gestor presta os esclarecimentos a seguir, no intuito de auxiliar os alunos dos 

cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, em suas decisões, com 

base nos dispositivos legais disponíveis até o presente momento. 

Preliminarmente, os estudantes entenderam que a inscrição ao programa “O BRASIL 

CONTA COMIGO” é de caráter individual e de total responsabilidade do aluno. As 

dúvidas se referem sobretudo aos seguintes tópicos do programa: 

 5.2.3.3. Os alunos previstos nos itens 3.2.1.1. e 3.2.1.2. atuarão exclusivamente, 

no âmbito da Ação Estratégica de que trata este Edital, nas áreas de clínica 

médica, pediatria e saúde coletiva, de acordo com as especificidades do curso 

de graduação de Medicina ofertado por instituição ou órgão que integre o 

sistema federal de ensino. 

 5.2.3.3.1. A carga horária cumprida pelos alunos previstos no item 5.2.3.3., no 

âmbito da Ação Estratégica de que trata este Edital, poderá ser utilizada como 

substituta de horas devidas em sede de estágio curricular obrigatório, não os 

desobrigando de cumprir carga horária prevista para outras áreas do estágio 

curricular obrigatório, nos termos do § 6º do art. 2º da Portaria GM/MEC nº 356 

de 20 de março de 2020. 

 

Esclarecemos: 

 

1. Do aproveitamento da Carga Horária da Ação Estratégica “O Brasil Conta 

Comigo”. 

Desde que o aluno anexe o Certificado expedido pelo Ministério da Saúde no seu 

requerimento, será aproveitada a carga horária para os estágios obrigatórios 

compatíveis com a área de atuação. 
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Para Medicina: nos estágios obrigatórios do Internato para os rodízios de Clínica 

Médica, Pediatria e Saúde Coletiva (Atenção Primária à Saúde) ou para o rodízio 

Eletivo, desde que nessas mesmas áreas. 

A explicação está no art. 7º da Portaria: 

PORTARIA Nº492, DE 23 DE MARÇO DE 2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Art. 7º Os alunos que estiverem cursando o 5º e 6º ano de Medicina deverão 

participar da Ação Estratégica por meio do estágio curricular obrigatório 

exclusivamente nas áreas de clínica médica, pediatria e saúde coletiva, de 

acordo com as especificidades do curso em cada faculdade.  

§ 1º A carga horária cumprida pelos alunos na participação na Ação 

Estratégica será considerada como carga horária do estágio curricular 

obrigatório nas áreas de que trata o caput, de acordo com as especificidades 

do curso em cada faculdade. 

§ 2º A participação na Ação Estratégica, que corresponde à realização do 

estágio curricular obrigatório nas áreas de clínica médica, pediatria e saúde 

coletiva, não desobriga o aluno de cumprir a carga horária prevista para as 

outras áreas do estágio curricular obrigatório, de acordo com as 

especificidades do curso em cada faculdade.  

§ 3º O disposto neste artigo apenas se aplica aos alunos participantes que não 

tiverem realizado na integralidade o estágio curricular obrigatório nas áreas de 

clínica médica, pediatria e saúde coletiva, de acordo com as especificidades do 

curso em cada faculdade. 

 

2. Dos alunos inscritos e não convocados na Ação Estratégica “O Brasil Conta 

Comigo”. 

A convocação para participação na referida Ação Estratégica é de responsabilidade do 

Poder Público e não do UNESC. 

Fica mantida a oferta e necessidade de cumprimento dos estágios obrigatórios 

conforme calendário de reposição a ser divulgado em momento oportuno. Cabe 

lembrar que a Lei de Estágio (Lei nº 11.788, de  25 de setembro de 2008) não permite 

mais de 40 horas semanais de atividade. 

 

3. Das vagas na Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo”. 

A adesão e as vagas são determinadas pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e 

estabelecimentos de saúde privados sem fins lucrativos que prestem serviços no 
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âmbito do SUS. Consequentemente, a adesão e as vagas não são definidas pelo 

UNESC. 

 

4. Da relação entre a participação na Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo” e 

a semestralidade. 

Eventuais descontos ainda serão normatizados pelo Poder Público. 

 

5. Da Medida Provisória 934, de 01 de abril de 2020, que estabelece normas 

excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 

decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 

saúde de que trata a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Eventuais mudanças a serem introduzidas pela MP 934 dependem de novas regras a 

serem editadas pelo Sistema Federal de Ensino. 

 


