
 
 
 
 
 

 

COMUNICADO AOS ACADÊMICOS DOS CURSOS DA SAÚDE 

 

Prezados Acadêmicos, 

 

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 – Anexo 1: 

Descrição dos grupos prioritários e recomendações para a vacinação, que indica que: “os 

Acadêmicos dos cursos da Saúde em ESTÁGIO poderão ser vacinados…”. Após contato com a 

Secretaria Municipal de Saúde, estamos encaminhando para a vacinação neste momento, somente 

os alunos que estão matriculados em ESTÁGIO/INTERNATO, segundo a Matriz Curricular de cada 

curso. 

Esclarecemos que alguns cursos da saúde (como por exemplo a Medicina e Odonto), 

existem componentes curriculares com carga horária teórica e prática, cujas práticas são realizadas 

em ambientes externos como Assistência Básica, Clínicas, dentre outros; contudo, estas disciplinas 

NÃO configuram pela Matriz curricular como ESTÁGIO/INTERNATO. 

Entendemos e comungamos da necessidade de vacinação de todos os estudantes dos 

cursos da saúde, contudo é necessário seguir o que preconiza o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, estabelecido pelo Ministério da Saúde.  

A Secretaria Municipal de Saúde, recomendou que seguíssemos o referido Plano, pois este 

documento é também o norteador das ações que este órgão está realizando na campanha de 

vacinação. 

Os coordenadores dos cursos da saúde estão levantando nominalmente os alunos 

matriculados que estão em ESTÁGIO/INTERNATO para entrega das Declarações. Em casos de 

dúvidas, procure a coordenação do seu curso que trará esclarecimentos mais específicos. 

De acordo com o ART. 4º da RESOLUÇÃO Nº 3, DE 20 DE JUNHO DE 2014 que institui as 

Diretrizes Nacionais Curriculares do curso de Graduação em Medicina “a formação em Medicina 

incluirá, como etapa integrante da graduação, estágio curricular obrigatório de formação em 

serviço, em regime de internato, sob supervisão, em serviços próprios, conveniados ou em regime 

de parcerias estabelecidas por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde com as 

Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, conforme previsto no art. 12 da Lei nº 12.871, de 22 

de outubro de 2013. 

Conforme o Projeto Pedagógico do curso de Medicina do UNITPAC, os estágios no curso de 

Medicina, são compostos por módulos cursados no internato que acontecem no quinto e sexto ano 

o aluno onde o aluno coloca em prática tudo o que aprendeu, tendo quase que exclusivamente 

atividades práticas no estágio curricular obrigatório em serviços conveniados, nos níveis primário, 

secundário e terciário de atenção, sob supervisão direta dos docentes do próprio curso. É oferecido 

aos estudantes que integralizam todas as disciplinas dos primeiros 8 períodos do curso, tendo 

duração de 24 meses. Os módulos do internato são evidenciados nas matrizes curriculares vigentes 

o curso de Medicina e disponíveis no site institucional 

(https://www.unitpac.com.br/cursos/graduacao/medicina). 

 

Araguaína, 03 de março de 2021. 

Reitoria/Unitpac 

 


