
 
 
 
 
 

 

COMUNICADO AOS ACADÊMICOS DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA, 

FARMÁCIA, ENFERMAGEM, RADIOLOGIA, ESTÉTICA E PSICOLOGIA.  

 

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 (segundo a Matriz do curso) e que os respectivos 

estágios acontecem em estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde conforme preconizado 

pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.  

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. 

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. 

De acordo com as Diretrizes Nacionais Curriculares dos cursos de Graduação, as instituições 

de ensino superior devem garantir o desenvolvimento de estágios curriculares e conforme o 

Projeto Pedagógico de cada curso, os estágios são compostos por disciplinas ofertadas ao longo da 

graduação, as quais são identificadas no PPC e na matriz de cada curso, disponível no site 

institucional (https://www.unitpac.com.br/cursos).  

Os coordenadores dos cursos da saúde estão levantando nominalmente os alunos 

matriculados que estão em ESTÁGIO nos ambientes preconizados pelo Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, para entrega das Declarações. Em casos de 

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

 

 

Araguaína, 04 de março de 2021. 
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