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FACSMV define retorno presencial das atividades acadêmicas a partir de agosto

A direção, em conjunto com os coordenadores da Faculdade de Ciências da Saúde

Moinhos de Vento (FACSMV) e da Escola de Formação Profissional do Hospital Moinhos de

Vento, estabelece que todas as atividades acadêmicas terão 100% de retorno presencial a

partir de Agosto/2022, conforme especificações descritas abaixo:

- Em relação ao Curso Técnico em Enfermagem: No dia 1º de agosto, os estudantes que estão

em práticas em serviço seguirão para suas atividades e os estudantes que estão com aulas

teóricas retornarão 100% ao presencial, e deverão participar da aula inaugural que será on-line

junto à graduação.

- Em relação a Graduação em Enfermagem: No dia 1º de agosto ocorrerá a aula inaugural que

será online e no dia 2 de agosto todos os estudantes retornarão 100% ao presencial.

- Em relação a Pós-Graduação: O retorno será gradual, conforme cronograma e especificações

presentes no anexo deste documento e com exceção dos estudantes das turmas que tiveram

seu ingresso em 2022, cursos do ingresso em 2021 de fisioterapia e nutrição, que já retornaram

às atividades presenciais.

Ressalta-se que a FACSMV está vinculada ao Hospital Moinhos de Vento e segue as

políticas e orientações do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) da Instituição. Por

isso, o uso de máscara, atendendo o Decreto 21.422 de 18 de março 2022, recomenda-se o uso

de máscara nas dependências da FACSMV, exceto em caso de estágio ou aulas práticas que

ocorrerem dentro do HMV, neste caso o uso deve ser obrigatório.

Em caso de novas recomendações dos órgãos sanitários, as atividades presenciais

poderão ser suspensas. Caso haja caracterização de surto de COVID nas dependências da

instituição, a atuação presencial será analisada, podendo haver a suspensão das atividades

presenciais.

Informa-se que a FACSMV está localizada no 4º andar do Colégio Nossa Senhora do

Bom Conselho, na Rua Ramiro Barcelos, 996 - Moinhos de Vento, Porto Alegre - RS, 90035-001.

Atenciosamente,

Dagma Gonçalves da Rosa

Direção Geral - FACSMV
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ANEXO – Pós-Graduação: cronograma de retorno ao presencial.

Curso
Data de início do

retorno presencial
Disciplina em que
ocorre o retorno

MBA Gestão em Saúde (2020) Não retorna pois finaliza as disciplinas em 23/07/22

Enfermagem Materno infantil (2021) 05/08/2022
Assistência de Enfermagem na

Saúde a Criança

Farmácia Oncologia (2021) 05/08/2022 Farmacologia Oncológica III

Farmácia Clínica e Hospitalar (2021) 05/08/2022 Farmacologia IV

MBA Gestão em Saúde (2021) 19/08/2022
Gestão de marcas de alto impacto e

experiência no paciente 4.0

Psicologia Hospitalar (2021) 19/08/2022
Psicologia Aplicada: Cuidados

Paliativo

Enfermagem Oncologia (2021) 19/08/2022 Enfermagem em Oncopediatria

Enfermagem em Centro Cirúrgico (2021) 02/09/2022

Aspectos organizacionais e
Assistenciais de Enfermagem em

CME

Enfermagem em Terapia Intensiva (2021) 02/09/2022
Assistência de Enfermagem ao

Paciente Neurocrítico

Cursos de Fisioterapia (2021)

Já estão presenciais desde fevereiro de 2022Cursos de Nutrição (2021)


