
 

 

 

INFORMATIVO 001/2020 – CURSO DE MEDICINA – 1º AO 8º PERÍODOS 

Conforme aprovado em reunião do colegiado do curso de medicina realizado no dia 07 de agosto de 

2020, informamos os tópicos discutidos e aprovados a saber: 

 Conforme autorizado pelo Governo Federal, pela Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 

2020, o UNISL aplicará sua carga horária de aulas do semestre letivo 2020.2 em 18 semanas. 

Para o cumprimento do conteúdo, fica estabelecido, portanto, que os sábados serão 

utilizados como letivos e para reposição e cumprimento da carga horária; 

 O Regime de Tutoria será aplicado somente para as disciplinas de Tópicos Especiais I e 

Diversidade Humana; 

 As aulas práticas do primeiro ao oitavo período referente ao semestre letivo 2020.2 serão 

realizadas conforme calendário oficial da IES, com previsão de início em 14/09/2020, a 

depender de publicação de decreto estadual de retorno as aulas presencias. A previsão de 

reposição das aulas práticas, referente a 2020.1 será a partir de janeiro de 2021, de acordo 

com calendário institucional e legislação vigente; 

 Alteração da distribuição de pontos de avaliação N1 e N2: 

 Avaliação Teórica: 6 pontos; 

 Atividades Diversas: 3 pontos; 

 APS: 1 ponto; 

 Observação: Na N2 os conhecimentos poderão ser avaliados mediante prova prática 

valendo 3 pontos; 

 Projeto Integrador: Não se aplicam as definições acima mencionadas; 

 Alteração no número de atividades por disciplina no semestre: 

 N1 – De 3 a 6 atividades; 

 N2 – De 3 a 6 atividades; 

 Observação: A execução de tarefas não contará como presença às aulas. Será 

realizada a chamada pelos professores durante aulas síncronas na modalidade REAR, 

utilizando os mecanismos tecnológicos disponíveis; 

 Alteração do Calendário Acadêmico Institucional para o curso de Medicina no semestre 

2020/2: 

 Período das Práticas: 14/09 a 19/12; 

 Período da N1: 28/09 a 10/10; 

 Período da N2: 30/11 a 11/12; 

 Substitutivas: 12/12; 

 Exame Final: 19/12; 

 Encerramento do semestre: 21/12. 
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