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NOTA INFORMATIVA

Espero que todos docentes, discentes, servidores e parceiros se encontrem bem! A pandemia do novo
coronavírus levou a Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) a desenvolver estratégias inovadoras
para garan r as suas a vidades. E não paramos!
Apesar da necessidade de interromper as aulas presenciais para evitar a proliferação do SARS COV-2, em
atendimento ao Decreto do Governo do Distrito Federal (GDF) n° 40.539, de 19 de Março de 2020, que
suspendeu as a vidades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de
ensino pública e privada, a ESCS realizou estudos e submeteu ao Conselho de Educação do Distrito
Federal (CEDF) o planejamento com u lização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) em
subs tuição às a vidades teórico-cogni vas dos cursos de graduação em Medicina e Enfermagem, em
caráter excepcional, o que foi prontamente autorizado pelo CEDF.
Foram construídos também dois documentos importantes: o Plano de retorno às a vidades acadêmicas
dos cursos de graduação da ESCS e o Manual de orientações de prevenção à comunidade acadêmica da
ESCS.
As a vidades acadêmicas teórico-cogni vas, das séries iniciais, dos Cursos de Graduação em Medicina e
em Enfermagem da ESCS estão sendo realizadas por meio de TICs, desde 13 de abril de 2020, sendo as
estratégicas pedagógicas adotadas em consonância com o horário padrão de cada série.
O Estágio Curricular Obrigatório (ECO) de Medicina e Enfermagem seguem ﬁrmes em a vidade
assistencial nos mais variados cenários da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF).
Os programas de Residência têm realizado as a vidades prá cas com con ngenciamento para não
ocorrer superlotação dos cenários, sendo as a vidades teóricas realizadas por meio de videoconferência,
com u lização de aplica vos.
No dia 20/04/2020 foi iniciado Curso de Metodologia Cien ﬁca para Residentes da SES-DF (500 vagas),
por meio da plataforma EAD: ESCSVIRTUAL.DF.GOV.BR.

Foi ofertado também por meio de EAD, o Curso Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à
Assistência à Saúde, para Médicos e Enfermeiros Residentes, em parceria com o Grupo AFYA, e mais de
800 residentes par ciparam!
O Grupo Gestor "Fepecs no Enfrentamento ao COVID-19", composto por Residentes, Preceptores e a
Gerência de Residência, Especialização e Extensão (GREEx), tem publicado resumos de ar gos cien ﬁcos,
vídeos, notas técnicas produzidas pelos Programas de Residência, bem como os ar gos cien ﬁcos mais
recentes sobre Epidemiologia, Diagnós co e Tratamento do COVID-19, no instagram @fepecscovid19.
Esse Grupo também tem realizado a gestão do site www.fepecscontracorona.com.br com atualização do
número de casos conﬁrmados de COVID-19 em todo o Brasil, número de casos conﬁrmados em cada
região administra va do DF, número de óbitos, incidência acumulada, tudo em tempo real.
Ocorreram publicações de ar gos na Revista HRJ (Health Residencies Journal), com número dedicado ao
Enfrentamento do COVID-19, por meio da u lização da Plataforma OJS. Acesso pelo
link: h ps://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/sobre
A Revista Comunicações em Ciências da Saúde está encerrando amanhã a submissão de ar gos para
Suplemento
especial
sobre
a
COVID-19.
Acesso
pelo
link h p://www.escs.edu.br/revistaccs/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude
A Biblioteca na próxima segunda dia 03/08/2020, com novos protocolos de segurança vai retornar o
emprés mos
de
livros.
Consultem
o
site
para
mais
informações h ps://bibliocentralfepecs.wixsite.com/bcefepecs
Os professores orientadores dos programas de mestrados da ESCS/FEPECS estão de forma remota
orientando seus estudantes no desenvolvimento de suas pesquisas e elaboração de ar gos e produtos
técnico e/ou tecnológico.
Além disso, os professores da pós-graduação em conjunto com a equipe do Laboratório de Saúde
Baseada em Evidência da ESCS e os Editores Cien ﬁcos da revista Comunicação em Ciências da Saúde,
estão desenvolvendo ar gos cien ﬁcos sobre a Covid19, sendo que um desses já foi publicado (Acesse o
ar go
no
link
h p://www.escs.edu.br/revistaccs/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/ar cle/view/653)
e
outros estão sendo preparados.
Os docentes estão trabalhando na elaboração dos relatórios de avaliação dos programas de pósgraduação exigidos pela CAPES e na adequação de disciplinas que eram presencialmente, para serem
oferecidas no modo de ensino remoto.
Os atendimentos da Coordenação de Pesquisa e Comunicação Cien ﬁca (CPECC) estão sendo realizados
via SEI e via correio eletrônico para as seguintes a vidades:
1.
Aos
pesquisadores
do
Programa
de
Fomento
à
Pesquisa
e
demais
pesquisadores: cpecc.escs@gmail.com;
2. Aos estudantes e orientadores do Programa de Iniciação Cien ﬁca – PIC: pbic.escs@gmail.com;
3. Aos autores que desejam submeter seus manuscritos ao periódico CCS: www.escs.edu.br/revistaccs;

4. Os projetos para a assinatura da Folha de Rosto con nuam sua análise pelo site h ps://escspesquisa.
000webhostapp.com/, aba Folha de Rosto.
As a vidades administra vas ins tucionais estão em regime de Teletrabalho, porém, estão man das
presencialmente por meio de rodízio de servidores.
Considerando o Decreto nº 40.939, de 02 de julho de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo
coronavírus, a ESCS, juntamente com a FEPECS, observará os protocolos e medidas de segurança e
estabelecerá o cronograma de reabertura das a vidades presenciais, a ﬁm de garan r as a vidades nos
laboratórios e bibliotecas com segurança para todos! Vamos juntos, vivendo o novo mundo!
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