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COMUNICADO INSTITUCIONAL 

A FAMP – Faculdade Morgana Potrich, mantida pelo CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 

MORGANA POTRICH EIRELI, comunica a toda sua Comunidade Acadêmica que o retorno das atividades 

práticas acontecerá a partir do dia 21 do mês de Setembro/2020 para todos os estudantes da FAMP.  

O retorno das atividades práticas consubstancia-se  no Decreto Nº 9.685, de 29 de junho 

de 2020,  Art. 2º, § 1º, inciso XXV, que define como atividades essenciais os estágios, internatos e atividades 

laboratoriais das áreas de saúde;  o ofício no 6080/2020 da Secretaria de Estado da Saúde, de 08 de junho 

de 2020, que autoriza a retomada dos estágios obrigatórios nas Unidades da Secretaria do Estado da Saúde 

(SES), bem como das atividades de práticas em Clínicas Escolas e em Laboratórios de Práticas; a Nota 

Técnica nº 13/20200 - GAB- 03076, emitida pelo Gabinete do Secretário da Secretaria de Estado da Saúde 

de Goiás, em 1º de setembro de 2020, que recomenda, em seu item 2, a retomada das atividades de práticas 

em Clínicas Escolas e em Laboratórios de Práticas, de qualquer curso, desde que sejam observados os 

Protocolos de Biossegurança para Retorno das Atividades Presenciais nas Instituições de Ensino do Estado 

de Goiás já apresentado e aprovado pelo COE; o Decreto Municipal Nº 345, de 2 de julho de 2020, a FAMP 

propõe o retorno das atividades práticas, e por fim o ofício COE nº 66/2020, de 30 de Julho de 2020 que 

autoriza a realização das aulas práticas para os alunos dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia; considerando ainda, o Agravo de Instrumento Nº 5409193-62, 

que suspendeu a decisão liminar da Ação Civil Pública (5385794-77.2020.8.09.0105) que havia impedido o 

retorno das atividades práticas. 

 

De acordo com o exposto acima, a FAMP comunica a toda sua comunidade acadêmica, o 

retorno gradual às aulas práticas em 21/09/2020. O horário das aulas práticas será divulgado até o dia 

18/09/20, através do sistema SEI e site Institucional. Para os períodos/cursos em que o retorno das práticas 

acontecerá no dia 21/09/2020, a semana de prova terá início no dia 28/09/20. Os comunicados já publicados, 

em 31/07/2020, para alunos do grupo de risco, trancados ou em situação de abandono de curso, mantem-

se válidos.  

Para um retorno seguro da comunidade acadêmica FAMP, todos seguirão o plano de 

contingência da FAMP, totalmente pautado na Portaria MEC nº 572 de 1 de julho de 2020 bem como nas 

determinações dos órgãos Municipais e Estaduais. Afim de garantir o êxito no cumprimento do protocolo de 

biossegurança exigido para uso da estrutura física nos diversos cenários de prática, a FAMP continuará com 

o processo de conscientização de toda a comunidade acadêmica, de acordo com os procedimentos já 

realizados anteriormente. 
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De acordo com o Plano de Contingência Institucional, a comissão local COPEM-FAMP 

(Comissão de Orientação, Prevenção, Estratégia e Monitoramento) acompanhará o status da pandemia no 

país, estado e município, além de disponibilizar um relatório quinzenal sobre o COVID-19 referente a 

comunidade acadêmica presente. 

Durante a semana que antecede a chegada de todos os estudantes nos campi, cada 

coordenação realizará capacitação virtual dos estudantes e colaboradores, quanto ao cronograma de 

retorno das as atividades práticas e/ou estágios bem como quanto ao protocolo de biossegurança, 

esclarecendo todas as eventuais dúvidas. 

É oportuno esclarecer que, para o retorno das aulas práticas, foi elaborada uma série de 

adequações e ações as quais são apresentadas abaixo: 

 Limpeza intensiva dos banheiros; 

 Limpeza e desinfecção dos espaços de circulação; 

 Horário de entrada e saída de modo escalonado; 

 Distanciamento social recomendado (1,5m) em espaços coletivos como clínica, 
laboratório, bancadas, dentre outros); 

 Dispensers com álcool em gel; 

 Tapetes químicos nas entradas dos campus da Faculdade; 

 Aferição de temperatura na entrada; 

 Uso obrigatório de máscaras; 

 Uso obrigatório de EPIs; 

 Sinalização de todas as instalações dos campi, laboratórios, ambulatório-escola, 
clínica-escola, espaços de atendimento, bebedouros, bancos e acessos. 

Importante ressaltar que para os estudantes ingressantes em 2020/2, as práticas estão 

previstas para início em 16 de novembro de 2020, ficando a cargo das coordenações realizarem capacitação 

virtual dos estudantes e colaboradores quanto ao protocolo de biossegurança, esclarecendo todas as 

eventuais dúvidas. 

Neste momento de Pandemia, embora estejamos passando por momentos complexos, a 

FAMP deseja continuar realizando o que sabe fazer melhor: manter a formação profissional e cidadã de 

nossa comunidade acadêmica através do ensino, pesquisa e extensão.  

Após toda a experiência adquirida neste processo, acreditamos que os futuros profissionais 

serão capazes de fazer a diferença necessária para um novo amanhã. 

À Direção 

Mineiros, 14 de Setembro de 2020. 


