NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Faculdade de Medicina de Olinda, em respeito à verdade e ao compromisso com seus estudantes,
sobretudo com a sociedade que receberá seus novos médicos, serve-se da presente para comunicar que
vem tomando todas as medidas necessárias, inclusive judiciais, face aos pedidos de antecipação de colação
de grau, derivados de aprovação de vários dos seus estudantes em seleção pública nacional.
No entanto, especialmente, vem a público repudiar a nota que vem sendo veiculada de forma apócrifa, na
qual há exposição pública da imagem institucional da Faculdade de Medicina de Olinda, alusiva ao
cancelamento da aula da saudade da Turma 03. Deve-se esclarecer que foi ratificada pelo seu Conselho
Superior a decisão de suspensão da aula da saudade, haja vista que não havia nenhuma solicitação formal,
à luz dos procedimentos adequados, junto à Direção Acadêmica ou à Coordenação do Curso, para que fosse
realizada a referida aula da saudade no dia de hoje dia (19/11/2022).
Adicione-se a esta decisão a compreensão coletiva do Conselho Superior de que todo e qualquer ato que
envolva o nome, os símbolos ou os representantes da Faculdade de Medicina de Olinda, são considerados
eventos institucionais, devendo ser dada ciência e serem autorizados pelas autoridades constituídas, dentro
dos fluxos adotados.
Por fim, ficou ainda determinado pelo Conselho Superior que sejam apuradas pelo Comitê de Ética
institucional as responsabilidades pela nota apócrifa que vem sendo veiculada e - caso identificado os
responsáveis - que sejam punidos na forma estabelecida no Regimento Interno da FMO, por estar patente a
forma leviana de alvejar a dignidade e a imagem da Instituição.
Olinda, 19 de novembro de 2022
Prof. Paulo Sávio Angeiras de Goes,PhD.
Diretor Acadêmico
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