Sempre atento aos acontecimentos relacionados à situação de emergência em saúde
pública que o mundo vivencia decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, o
Grupo Tiradentes reforça seu compromisso com a Educação, responsabilidade social e
valorização do ser humano, atendendo a mais uma recomendação do Ministério da
Educação (MEC).
Publicada na manhã de hoje, 13 de abril, a nova portaria — Nº 383, que revoga a última
— Nº 374, do dia 3, autorizando, portanto, que Instituições de Ensino Superior do país
antecipem, de modo excepcional, a colação de grau de alunos devidamente matriculados
no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia com o
objetivo de auxiliar na situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia
do novo coronavírus.
Podem solicitar antecipação de colação de grau somente os alunos devidamente
matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e
Fisioterapia, desde que já tenham cumprido carga horária igual ou superior a 75%
(setenta e cinco por cento) do internato médico ou estágio supervisionado, além das
seguintes condições:
1 - concluído todas as disciplinas;
2 - finalizado trabalho de conclusão de curso - TCC;
3 - todas as horas das atividades complementares devidamente comprovadas;
4 - a situação no ENADE 2019 regularizada.
Confira a Portaria Nº 383 abaixo:

Uma vez cumpridos os requisitos supracitados, os futuros profissionais interessados em
antecipar a colação de grau devem seguir os seguintes passos:
1 - Requerer, por meio de protocolo do Magister, a antecipação da colação de grau e,
conforme agendamento, pelo DAAF, para assinatura da ata de colação de grau e retirada
dos documentos na unidade de ensino.
2 - Com os documentos em mãos, será possível requerer, diretamente com os devidos
conselhos, o registro necessário para a atuação.
Os aspectos financeiros relacionados a este processo de antecipação de colação de grau
serão apurados individualmente conforme percentual de integralização do curso.
O Grupo Tiradentes e suas instituições ratificam o compromisso com os alunos e a
sociedade, seguindo ipsi litteris as instruções do Ministério da Educação, quando desde o
dia 6, da publicação no Diário Oficial da portaria Nº 374, lavrada pelo MEC, todas as
Instituições de Ensino Superior do Grupo Tiradentes liberaram a antecipação da colação

de grau. Em virtude das novas orientações publicadas na portaria Nº 383, no dia de hoje,
13, está mantida a possibilidade da antecipação da colação de grau, conforme instruções
acima. Acreditamos que estamos formando profissionais capacitados e aptos a atuar neste
desafio, seguindo as determinações previstas no documento oficial.
Portanto, antecipar a formação de profissionais preparados para encarar o mercado em
um momento tão desafiador e delicado como este de pandemia é motivo de extremo
orgulho para todos que fazem parte do Grupo Tiradentes. Afinal, os profissionais da saúde
aqui formados ratificam a nossa missão de inspirar pessoas a ampliar seus horizontes,
pois possuem sensibilidade, ética e respeito, itens fundamentais para a prática da
profissão, inclusive para o combate ao novo coronavírus.
Luciano Klima
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