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Poços de Caldas, 18 de maio de 2021 
 
 
Prezados alunos 
Prezadas alunas 
 
A Coordenação do Curso de Medicina da PUC Minas Campus Poços de Caldas informa e torna público a 
continuidade do processo de reposição de Competências Técnicas das disciplinas práticas e teórico-práticas 
que foram componentes do Regime Letivo Remoto no 1º Semestre de 2020, seguindo orientações 
determinadas pelas instâncias superiores da Instituição. Destaca-se que o Regime Letivo Remoto teve início 
em 16 de março de 2020 e se estendeu até o fim do 1º semestre do mesmo ano. 
 
As atividades de reposição de Competências Técnicas foram iniciadas no 2º semestre de 2020 e serão 
continuadas no 1º semestre de 2021, seguindo calendário acadêmico da instituição, com algumas atividades 
sendo realizadas durante o mês de julho/2021. Se necessário, as reposições serão continuadas no 2º 
semestre de 2021. 
 
As disciplinas que são objeto de reposição de Competências Técnicas, referentes ao 1º semestre de 2020, 
estão abaixo relacionadas, com indicação de carga horária e cronograma previsto para reposição. Cabe 
ressaltar que parte da carga horária total destas disciplinas foi cumprida até 13 de março de 2020, em regime 
presencial, e outra parte foi cumprida em atividades teórico-práticas, em regime letivo remoto. 
 
A reposição da disciplina de Semiologia (Turma 1 e Turma 2), que teve início no 1º semestre de 2021, será 
continuada no 2º semestre de 2021. 
 

Disciplina ofertada em 1º/2020 
Carga horária 
prevista para 

reposição 

Cronograma de Reposição de  
Competências Técnicas* - 1º/2021 

Fevereiro - Julho Carga Horária 

Técnica Cirúrgica (Turma 1 e Turma 2) 30h (prática) 
 

6 h/aula 
Reposição em 2020/2S 

T1 G1: 22/05; 19/06; 05/07; 12/07 
T1 G2: 29/05; 26/06; 06/07; 13/07 
T2 G1: 05/06; 03/07; 07/07; 14/07 
T2 G2: 12/06; 10/07; 08/07; 15/07 

24 horas/aula  
por grupo 

Biologia Celular II (Turma 3) 10h (prática) 
2h/aula 

Reposição em 2020/2S 

29/05, 12/06, 26/06, 05/07 5 horas/aula 

Práticas na Comunidade III: Adultos 
(Turma 3) 
 

40h (prática) 
Rodízio 1: 20 horas/aula  
Rodízio 2: 32 horas/aula 

Rodízio 1:  
8 horas/aula 

Práticas na Comunidade I: Infância e 
Adolescência (Turma 4) 

40h (prática) 16 horas/aula 4 horas/aula 

*Se mantidas as atuais recomendações relacionadas às aulas práticas presenciais, determinadas pelo Comitê Municipal Gestor 
Extraordinário do Plano de Contingenciamento em Saúde do Coronavírus de Poços de Caldas – Minas Gerais.  

 
As atividades de reposição de Competências Técnicas ocorrerão em horários extras e diferentes da grade 
curricular das turmas/períodos, incluindo finais de semana e período de recesso escolar. O cronograma total 
de reposição, com a organização dos grupos e dos rodízios de alunos nas atividades por disciplina, será 
divulgado nas plataformas “Sistema de Gestão Acadêmica – SGA” e “Canvas”, bem como, no site do Curso 
de Medicina (https://www.pucpcaldas.br/curso.php?id=384).  
 
Qualquer dúvida, entrem em contato com a secretaria da Coordenação do Curso de Medicina por e-mail 
(coord.medicina@pucpcaldas.br) ou por telefone/WhatsApp (35) 3729-9335. 
 
Atenciosamente,  
 
Coordenação do Curso de Medicina 
PUC Minas Campus Poços de Caldas 
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