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ORIENTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE RETORNO DAS ATIVIDADES PRÁTICO-PROFISSIONAIS  

E LABORATORIAIS DOS CURSOS NA ÁREA DE SAÚDE NO ESTADO DE GOIÁS 

 

Em reunião da Diretoria do SEMESG, ocorrida no último dia 15/05, foi suscitada a hipótese de que o Governo do Estado de Goiás 

publique ato normativo que garanta o retorno das atividades prático-profissionais e de laboratórios para os cursos superiores na área de saúde. Em razão 

de tal perspectiva, o SEMESG apresenta algumas orientações para que as instituições de ensino superior vinculadas ao sindicato observem na hipótese 

de retorno dos estágios. 

Como é de conhecimento de todos, a Portaria MEC n.° 343, de 17 de março de 2020 (alterada pela Portaria n° 345/2020), vedou a 

substituição das aulas presenciais para as aulas remotas em relação às aulas prático-profissionais de estágios e de laboratórios. Essa portaria foi 

prorrogada por mais trinta dias (Portaria MEC n. 395, de 15 de abril de 2020) e, posteriormente, por mais 30 dias até o dia 16 de junho (Portaria n. 476, de 

12 de maio de 2020). Em outras palavras, não há previsão de que as aulas práticas sejam ministradas por forma remota. Amiúde à prorrogação do prazo 

acima, é importante constatar que o MEC não veda as aulas de prático-profissionais de estágios e de laboratórios, mas apenas veda com que sejam 

ministradas por meio remoto.  

Nesse cenário, para que as instituições de ensino no Estado de Goiás voltem a desenvolver suas atividades práticas, é necessário seguir 

as regras de emergência de saúde pública do Governo do Estado de Goiás, as quais foram exaradas por meio do Decreto n.° 9.633, de 13 de março de 2020, 

com ratificações dadas pelo Decreto n.° 9.637, de 17 de março de 2020 (revogado pelo Decreto n.° 9.653, de 19 de abril de 2020), que dispõe sobre a 

decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV), e que, por meio 

de Orientação em Nota Técnica da Secretaria de Estado de Saúde, determinou a paralisação das aulas escolares nos estabelecimentos públicos e privados, 

conforme critérios epidemiológicos e assistenciais determinados pela autoridade sanitária. As atividades administrativas das instituições de ensino 

públicas e privadas são consideradas como essenciais, portanto, podem funcionar (art. 2º, XXI, do Decreto n.° 9.653, de 19 de abril de 2020). 
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A Secretaria de Estado da Saúde tem publicado Notas Técnicas (n.° 5, 6 e 7), as quais vêm sendo seguidas pelos Decretos do Governador 

do Estado, que recomenda a prorrogação das atividades presenciais em escolas. No entanto, nenhuma Nota Técnica exarada pela SES de Goiás é clara no 

sentido de permitir o desenvolvimento das atividades prático-profissionais e de laboratórios para alunos nos curso de saúde, embora permita o 

funcionamento dos estabelecimentos privados de saúde, com o uso de Equipamentos de Proteção Individuai (EPIs). A Nota Técnica n.° 1/2020 GAB-

03076, da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, em seu item 4, estabelece: 

“2) A exceção se aplica aos alunos universitários dos cursos da área de saúde; para estes, recomenda-se que sejam incluídas imediatamente, e em todas as 
disciplinas e períodos, aulas alinhadas às orientações técnicas dos protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, abrangendo 
as características epidemiológicas, diagnósticas, clínicas e terapêuticas observadas na COVID-19 e nas demais Síndromes Respiratórias Agudas Graves, com 
foco no indivíduo e na coletividade. 

3) Determina-se ainda que as aulas para os universitários dos cursos da área da saúde sejam ministradas em grupos menores, de até 10 pessoas, 
preferencialmente em salas com janelas e corrente de ar natural, e não somente ar-condicionado. 

4) Todos os universitários da saúde deverão se comportar como aliados no combate à pandemia COVID-19, sobretudo como propagadores de informações 
técnicas, fidedignas e responsáveis. A qualquer tempo, o poder público poderá convocar todos os graduandos da saúde a ajudarem nas unidades de saúde atuais 
ou que venham a ser montadas com a finalidade de combater a pandemia e outras implicações ao sistema de saúde relacionadas à COVID-19.” 

 

Como não existem aulas alinhadas às orientações técnicas dos protocolos do Ministério da Saúde, na prática, de acordo com as 

legislações supracitadas, não existe hoje qualquer ato normativo expresso que permita o retorno às atividades práticas de estágio supervisionado a área 

de saúde no Estado de Goiás, embora também não tenha nenhuma orientação expressa que vede. Se há um indicativo da Secretaria de Estado da Saúde 

acerca do retorno dessas atividades, é importante que a própria Secretaria discipline por meio de ato normativo próprio (portaria, resolução, etc.) como 

será o funcionamento desse cenário de prática. Esse documento é essencial e que dará segurança às instituições ao retorno das atividades. 

Sendo assim, com base nas considerações acima, é importante responder aos questionamentos mais usuais em função dessa 

possibilidade de retorno das atividades prático-profissionais e laboratoriais: 
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1 - Temos segurança jurídica para colocar alunos e docentes nessas atividades práticas nesse período? 

Não. Seria necessário que a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás exarasse algum ato normativo para explicar como seria realizado o 

estágio durante esse período. Ainda assim, não haveria segurança jurídica integral. 

2 – Tais atos normativos do Estado de Goiás conflitam com outros de alçada maior? 

Uma eventual resolução da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, que já seria amparada por algum dispositivo do Decreto do 

Governador, não conflitaria com nenhuma legislação de alçada maior, ou seja, nenhuma legislação em âmbito federal. O MEC não proíbe as atividades 

prático-profissionais e laboratoriais durantes o período de pandemia, mas apenas veda que sejam feitas por via remota. A regulação para as atividades em 

cada região depende de ato normativo, Lei ou Decreto de cada Estado. 

3 - No caso de termos alunos ou docentes infectados nesse período, podemos ser de alguma maneira responsabilizados? 

Não tenha a menor dúvida. O STF invalidou o art. 29 da Medida Provisória n. 927, e considerou a Covid-19 como uma doença 

ocupacional, permitindo que trabalhadores que forem contaminados possam ter acesso a benefícios como auxílio-doença, além de possibilitar autuações 

por auditores fiscais do trabalho. Nesse caso, como ocorre inversão do ônus da prova, caberá ao empregador, em eventual discussão administrativa ou 

judicial futura, demonstrar os cuidados que adotou para preservar a saúde de seus trabalhadores, como identificação de riscos, histórico ocupacional, 

trabalho em home office, escalas de trabalho, rodízio de profissionais, orientação e fiscalização sobre adoção de medidas relacionadas à saúde e 

segurança, sobretudo higienização, entrega de equipamentos de proteção individual (EPI's), dentre outros. Portanto, esses são os cuidados mínimos que 

a instituição deve ter em relação ao retorno do professor nas atividades práticas, devendo ser corroborados por ato normativo da Secretaria de Saúde. Se 

um aluno for infectado, considerando que ele esteja isolado antes do estágio, é possível que a instituição seja instada judicialmente em um processo por 

danos morais ou materiais. Em ambos os casos (professores e alunos), haveria o agravante em caso de falecimento decorrente da Covid. 
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 4 - Quais as atividades deverão ou não voltar? 

 Se as atividades as atividades prático-profissionais e laboratoriais forem regulamentadas para os cursos da área da saúde, fica mais fácil 

regulamentar o funcionamento dos demais cursos, pois os mesmos dependerão menos de equipamentos de proteção individual (EPI's) para que possam 

retornar. 

 5 - Quais as responsabilidades da IES para com os colaboradores e estudantes envolvidos? 

 A instituição teria a responsabilidade em resguardar alunos e professores em praticamente todo o período de desenvolvimento do 

estágio. Nesse caso, as IES teriam que avaliar como seria o procedimento, se os alunos e professores iriam se encontrar na instituição e de lá iriam para o 

estágio (responsabilidade com o transporte) ou se os alunos e os professores se encontrariam diretamente no campo de estágio (sem responsabilidade 

com o transporte), em um local pré-determinado. Talvez essa construção pudesse ser feita diretamente com a coordenação dos cursos da área de saúde, 

com base na regulamentação da Secretaria de Saúde. 

  6 - Quais EPIs as instituições devem fornecer? 

 Essa questão deve ser objeto de análise a partir da reunião com a coordenação dos cursos da área de saúde e com base na orientação da 

Secretaria de Estado da Saúde. A Nota Técnica n.° 7, da SES de Goiás, faz uma breve menção à utilização dos EPIs:  “3. A permissão do funcionamento de 

estabelecimentos privados de saúde, exceto os com  finalidade exclusivamente estética, desde que garantido – obrigatoriamente - o uso de Equipamentos de Proteção Individuais 

(EPIs) para os profissionais e para os pacientes, com intervalos de consultas ou atendimentos que evitem aglomerações de pessoas.”  

 A despeito das orientações acima, é imprescindível que a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás regulamente os procedimentos de 

retorno às atividades práticas, como a própria especificação de utilização dos EPIs, o que daria um pouco mais de segurança nos procedimentos a serem 

adotados. 
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 Por fim, é importante esclarecer que as entidades representativas do ensino superior (FÓRUM, SEMESP, SEMERJ, ABMES, ABRAFI, 

entre outras) estão desenvolvendo um trabalho em conjunto com o MEC para estabelecer regras padrões de segurança para o retorno gradual das 

atividades práticas na área de saúde, tudo com base nos estudos recentes realizados em outros países também abarcados pela pandemia.  

Sendo o que cumpria expor, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 

 
 

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE  

EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE GOIÁS ‐ SEMESG 

 


