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1. Introdução 
 

1.1 Caracterização do Distrito Federal  

O Distrito Federal (DF), Unidade da Federação localizada no centro 

geográfico do país, Planalto Central, possui uma área de 5.822,1 km2, e 

subdivide-se em 31 (trinta e uma) Regiões Administrativas - RA (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - População por Regiões Administrativas - Distrito Federal, ano – 2015.  

Distrito Federal e Regiões Administrativas (Valores Absolutos) 

Região Administrativa (RA) População 

I. Plano Piloto  210.067 

II. Gama  134.111 

III. Taguatinga  207.045 

IV. Brazlândia  51.816 

V. Sobradinho  62.763 

VI. Planaltina  190.495 

VII. Paranoá  44.975 

VIII. Núcleo Bandeirante  23.562 

IX. Ceilândia  479.713 

X. Guará  133.171 

XI. Cruzeiro  29.535 

XII. Samambaia  258.457 

XIII. Santa Maria  125.559 

XIV. São Sebastião  99.525 

XV. Recanto das Emas  146.906 

XVI. Lago Sul  28.981 

XVII. Riacho Fundo  40.098 

XVIII. Lago Norte  36.394 

XIX. Candangolândia  15.641 

XX. Águas Claras  138.562 

XXI. Riacho Fundo II  51.709 

XXII. Sudoeste/Octogonal  52.990 

XXIII. Varjão  8.453 

XXIV. Park Way  19.803 

XXV. SCIA - Estrutural  38.429 

XXVI. Sobradinho II  100.683 

XXVII. Jardim Botânico  26.882 

XXVIII. Itapoã  67.238 

XXIX. S I A  1.990 

XXX. Vicente Pires  72.733 

XXXI. Fercal  8.288 

Distrito Federal  2.906.574 
(Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios do Distrito Federal – PDADDF – 2015) 

 

Da análise apresentada (Tabela 1), a demografia revela que a RA Ceilândia 

representa 17% (dezessete por cento) da população do Distrito Federal. 



Samambaia acolhe 9% (nove por cento), seguida pela RA Taguatinga e a RA 

Brasília abrigam cada uma 7% (sete por cento) da população total. Com menor 

população encontram-se diversas RA entre as quais destacam-se SIA, Fercal, 

Varjão e Candangolândia.  

A Tabela 2 demonstra que 49% (quarenta e nove por cento) dos residentes 

são naturais do DF e 27% (vinte e sete por cento) emigrantes são oriundos da 

região Nordeste, seguidos da região Sudeste, com 14% (catorze por cento). 

 

Tabela 2 - População por naturalidade segundo as Regiões Administrativas - 
Distrito Federal – 2015.  

Distrito Federal 
e Regiões 

Administrativas 

Naturalidade  

Total Distrito 
Federal 

Região 
Norte 

Região 
Nordeste 

Região 
Centro- 
Oeste 

Região 
Sudeste 

Região 
Sul 

Exterior 
Não 

Sabem 
Subtotal 

Plano Piloto 77.655 6.962 35.382 14.497 60.790 12.900 1.845 36 132.412 210.067 

Gama 73.709 1.100 36.304 7.020 15.192 524 210 52 60.403 134.111 

Taguatinga 101.276 4.148 46.576 18.276 34.047 2.031 648 43 105.769 207.045 

Brazlândia 28.021 293 10.955 6.534 5.559 358 65 33 23.795 51.816 

Sobradinho 33.145 1.203 15.342 4.239 8.286 465 82 0 29.618 62.763 

Planaltina 101.941 1.952 48.879 16.037 20.500 1.046 139 0 88.553 190.495 

Paranoá 23.489 514 14.207 2.327 4.140 271 0 27 21.486 44.975 

Núcleo 
Bandeirante 

10.756 642 6.168 1.816 3.726 188 204 63 12.807 23.562 

Ceilândia 247.909 8.791 158.623 27.643 34.821 1.470 457 0 231.804 479.713 

Guará 60.486 3.384 30.145 11.452 25.107 2.282 315 0 72.685 133.171 

Cruzeiro 12.485 1.060 7.360 2.177 5.472 886 96 0 17.051 29.535 

Samambaia 133.931 6.219 78.353 17.101 21.687 1.166 0 0 124.526 258.457 

Santa Maria 66.710 2.139 39.136 6.474 10.637 405 58 0 58.848 125.559 

São 
Sebastião 

45.623 1.526 31.544 4.522 15.679 457 124 50 53.901 99.525 

Recanto das 
Emas 

74.559 3.056 49.162 8.747 10.696 685 0 0 72.346 146.906 

Lago Sul 9.954 525 3.974 2.231 9.560 1.612 1.106 19 19.027 28.981 

Riacho 
Fundo 

20.140 988 11.096 2.859 4.730 260 26 0 19.958 40.098 

Lago Norte 15.030 874 5.814 2.978 9.807 1.276 614 0 21.364 36.394 

Candango- 
lândia 

8.133 288 4.206 1.075 1.786 106 48 0 7.509 15.641 

Águas 
Claras 

60.788 3.815 25.805 13.003 29.502 5.169 480 0 77.774 138.562 

Riacho 
Fundo II 

26.846 1.142 15.633 3.427 4.449 180 0 30 24.862 51.709 

Sudoeste/ 
Octogonal 

20.223 1.154 8.807 4.315 15.706 2.534 251 0 32.768 52.990 

Varjão 4.286 110 2.936 340 721 28 32 0 4.167 8.453 

Park Way 9.409 462 2.927 1.505 4.657 747 95 0 10.393 19.803 

SCIA-Estrutu-
ral 

18.273 1.001 14.131 2.885 2.120 20 0 0 20.157 38.429 

Sobradinho II 48.306 1.636 26.279 7.306 15.157 1.636 327 36 52.377 100.683 

Jardim 
Botânico 

12.049 595 4.617 1.351 7.191 772 290 16 14.832 26.882 



Itapoã 33.724 1.055 22.788 3.200 6.049 281 105 35 33.513 67.238 

SAI 605 67 414 226 410 269 0 0 1.386 1.990 

Vicente Pires 37.732 1.492 14.314 7.334 11.304 430 126 0 35.001 72.733 

Fercal 4.614 138 2.378 621 532 4 0 0 3.674 8.288 

Distrito 
Federal 

1.421.808 58.331 774.254 203.519 400.022 40.456 7.744 440 1.484.766 2.906.574 

(Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios do Distrito Federal – PDADDF – 2015) 

 

1.2 Assistência à Saúde e Cenários de inserção 

A assistência à saúde é realizada pelos setores públicos e privados da 

sociedade. No setor público, no âmbito local, destaca-se a Secretaria de Estado de 

Saúde do Distrito Federal (SES-DF) que responde pela maioria dos atendimentos 

efetuados por meio de suas Unidades. 

A análise histórica dos 40 anos da SES-DF evidencia que a concepção, a 

organização e o desenvolvimento de sua rede de prestação de serviços e prática 

assistencial ocorreram com base em dois planos: o Plano Geral da Rede 

Médico-Hospitalar do Distrito Federal e o Plano de Assistência à Saúde no Distrito 

Federal. 

O Plano Geral da Rede Médico-Hospitalar, elaborado em 1959 pelo Dr. 

Henrique Bandeira de Melo, visava estabelecer um estado sanitário de nível 

elevado. Para tanto, propôs a construção de uma extensa rede de assistência 

médico-hospitalar composta por hospitais de dimensões variadas e funções 

complementares, Hospital de Base, hospitais distritais, hospitais rurais unidades - 

satelites - com previsão de 2.500 leitos e capacidade de atendimento a 500.000 

habitantes. As atividades desenvolvidas nesse complexo seriam coordenadas e 

integradas por um órgão central, a Fundação Hospitalar do Distrito Federal (FHDF), 

subordinado à Secretaria de Saúde, de modo a integrar as atividades preventivas, 

curativas e de reabilitação. 

Em 1978, o DF, então com 1.006.182 habitantes, dispunha de uma rede 

de serviços aquém da inicialmente planejada. Esse afluxo afetava as condições 

gerais de trabalho e provocava tanto insatisfação profissional como 

descontentamento dos usuários em relação à qualidade da assistência prestada. 

Como alternativa ao enfrentamento desta crise, inicia-se então, em 1979, 

o período referente ao Plano de Assistência à Saúde no Distrito Federal, elaborado 

pelo Secretário de Saúde Dr. Jofran Frejat. 

A reorientação da prestação de serviços de saúde na rede pública do DF 



contemplou a população, o Estado e os profissionais da saúde mediante a prática 

de políticas racionalizadoras, com ênfase na medicina preventiva, coordenação 

institucional, regionalização dos serviços, hierarquização dos meios e 

desenvolvimento dos recursos humanos. 

Aplicando-se os conceitos-chave dos Distritos Sanitários àquela época, o 

DF foi dividido em sete regionais de saúde - "territórios-região" – espacialmente 

similares às Regiões Administrativas de então. Cada regional disporia de um 

hospital secundário, com a responsabilidade de assistir, no seu nível de 

complexidade, à população do "território-região" e das unidades-satélites 

necessárias para atender os residentes em sua área de abrangência ("território- 

área"). 

Com relação à política de desenvolvimento de recursos humanos, o Plano 

de Assistência à Saúde no Distrito Federal estabeleceu metas de curto, médio e 

longo prazos. Em curto prazo, a SES-DF, por meio de seu órgão de ensino para 

profissões de saúde, com assessoria do Departamento de Saúde Pública, 

encarregou-se do treinamento de agentes de saúde para a realização do trabalho 

comunitário. 

Em médio prazo, implantaram-se programas de treinamento para 

servidores dos diferentes níveis de assistência, em especial os pediatras, clínicos, 

ginecologistas, enfermeiros, nutricionistas, odontólogos e assistentes sociais. O 

treinamento desses profissionais efetivou-se com base no Programa Ampliado de 

Imunização (PAI) e nos Programas de Assistência Integral à Saúde da Criança 

(PAISC), de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e de Assistência 

Integral à Saúde do Adulto (PAISA). 

A metodologia adotada nos treinamentos do PAISC, PAISM e PAISA 

baseou-se em alguns pressupostos, dentre eles o de que "(...) o treinando é sujeito 

de sua aprendizagem, intervindo no próprio processo de treinamento. Ao invés de 

"receber", ele vai trocar, mudar e mudar-se (...) (MS 1989). Desse modo, a 

exposição oral para transmissão de conhecimentos, como principal atividade do 

processo de ensino-aprendizagem, foi substituída por metodologias mais 

participativas como, por exemplo, a de pequenos grupos com até dez participantes 

e um tutor ou instrutor. 

A expansão da rede física da SES-DF ocorreu a partir da implantação do 

Plano de Assistência à Saúde no Distrito Federal, de 1979, observando-se o 



crescimento da rede de serviços, sobretudo, em relação aos postos e centros de 

saúde. Desde este período foram implantados no DF, sucessivos planos de saúde 

que priorizaram a atenção primária, com avanços ora de estrutura, ora nos 

aspectos de redesenho da política de saúde, na formação de profissionais, na 

organização das redes de atenção à saúde coordenadas pela atenção primária.  

Em uma trajetória temporal, no período de 1979 a 1994 foi implantado o 

Plano de Assistência a Saúde; no período de 1995 a 1998 foi proposto o Plano de 

Reformulação do Modelo de Atenção (REMA) com a implantação do Programa 

Saúde em Casa/Programa Saúde da Família; de 1999 a 2002 foi implantado o 

Programa Saúde da Família; de 2003 a 2006 foi implantado o Programa Família 

Saudável; de 2007 a 2009 o plano de implantação da Estratégia Saúde da Família 

(Gottems, 2010). 

No período de 2010 a 2014 a SES-DF buscou ampliar a cobertura da 

Estratégia Saúde da Família e a melhorar a infraestrutura das unidades básicas de 

saúde, que resultou na construção de unidades modelo, denominadas Clínicas de 

Família (GDF, 2014 – relatório de gestão e plano de saúde). 

Nos anos 2015-2017 a SES propôs uma nova política de atenção primária 

com a conversão do modelo tradicional para a Estratégia Saúde da Família, criou 

as Regiões de Saúde com gestores locorregionais estruturados como 

superintendências regionais e vem desenvolvendo outras mudanças na gestão dos 

hospitais. 

Atualmente o sistema público de saúde do DF está organizado em sete 

Regiões de Saúde com infraestrutura de serviços organizados conforme a Tabela 

3. O Decreto nº 37.057, de 14 de janeiro de 2016, dispõe sobre a estrutura 

administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, cria a 

estrutura das Superintendências de Regiões de Saúde, Unidades de Referência 

Assistencial e Unidades de Referência Distrital da Secretaria de Estado de Saúde 

do Distrito Federal.  

São as seguintes regiões de saúde: 

1. Região de Saúde Centro-Norte; 

2. Região de Saúde Centro-Sul; 

3. Região de Saúde Oeste; 

4. Região de Saúde Sul; 

5. Região de Saúde Sudoeste; 



6. Região de Saúde Norte; e 

7. Região de Saúde Leste. 

Assim, as Regiões de Saúde do DF constituem a base territorial do 

planejamento e programação das ações de saúde a serem realizadas pelo conjunto 

de serviços de saúde primários, de média e de alta complexidade assistencial.  

O Decreto nº 37.057/2016 define as estruturas das Unidades de Referência 

Assistencial e Unidades de Referência Distrital da Secretaria de Estado de Saúde 

do Distrito Federal (Hospital de Base do Distrito Federal; Hospital de Apoio; 

Hospital São Vicente de Paula e o Hospital de Crianças de Brasília José de 

Alencar). Esses estabelecimentos não estão subordinados às superintendências 

regionais por serem especializados e possuírem maior densidade tecnológica que 

as outras unidades, oferecem serviços especializados de média complexidade, 

serviços de alta complexidade (oncologia, leitos de UTI de neurotrauma e 

cardiologia, saúde mental especializada, pediatria especializada, entre outras 

especialidades).  

As Regiões de Saúde são representadas por superintendências que 

possuem estruturas administrativas para coordenar os estabelecimentos de saúde 

no seu território, considerando o perfil social, demográfico e epidemiológico da 

população, os fluxos dos usuários, a situação geográfica, os fluxos migratórios 

naturais e as distâncias entre as Regiões Administrativas (RA).   

 

Tabela 3 - Total de unidades próprias da Rede SUS-DF, por tipo e Região de 

Saúde onde estão localizadas, atualizado até o 3º quadrimestre de 2017. 

Tipo de Estabelecimento C.Norte C. Sul Leste Norte Oeste Sul Sudoeste Total 

Centro e Atenção 
Psicossocial-CAPS 

2 3 2 3 1 1 5 17 

Centro de Parto Normal 0 0 1 0 0 0 0 1 

Centro de Saúde/Unidade 
Básica de saúde 

10 25 28 33 23 24 33 176 

Clínica Especializada 
Ambulatório/Especializado 

1 2 0 1 0 0 1 5 

Consultório 0 1 0 0 0 0 0 1 

Farmácia 0 1 0 0 0 0 0 1 

Hospital Dia 0 1 0 0 0 0 0 1 

Hospital Geral 1 2 1 2 2 2 2 12 

Policlínica 1 0 0 0 0 1 1 3 

Posto de saúde 0 0 0 2 0 0 0 2 

Pronto Atendimento 
 

0 1 1 1 1 0 2 6 



Tipo de Estabelecimento C.Norte C. Sul Leste Norte Oeste Sul Sudoeste Total 

Unidade de Serviço de 
Apoio de Diagnose e 
Terapia 

0 1 0 0 1 0 1 3 

Unidade Móvel Terrestre 0 1 0 1 0 0 0 2 

Unidade de Vigilância 2 8 4 4 4 4 7 33 

Total Geral 17 46 37 47 32 32 52 263 
Fonte: GECAD/DICS/CCSGI/SUPLANS/SES-DF. Dados extraídos do SCNES, referentes 
a competência de agosto de 2017 e descritos no 3º Relatório Quadrimestral da SES-DF. 

 

1.3 Ensino de Profissões da Saúde na SES-DF  

Na formação de recursos humanos para o setor saúde, observa-se que, 

concomitante ao fato de prestar serviços às pessoas, a SES-DF também tem 

demonstrado sua vocação para o ensino das profissões relacionadas com essa 

atividade. A formação de agentes de saúde, de auxiliares de enfermagem, de 

técnicos de enfermagem e os programas de Residência Médica e Internato são 

claros e bons exemplos. 

À época de sua fundação, Brasília não dispunha de auxiliares e técnicos de 

enfermagem suficientes para suprir a SES-DF em suas necessidades. Fato esse 

que levou, em 1960, ao surgimento do primeiro órgão de ensino da Secretaria, 

então denominada Escola de Auxiliares de Enfermagem de Brasília (EAEB), ao 

qual coube a responsabilidade pela formação desses profissionais. A 

especialização médica é outro marco da atividade de ensino da SES-DF, que 

também em 1960 criara um curso para o aperfeiçoamento técnico desses 

profissionais. Em 1985, a Secretaria, consoante com a legislação federal, institui as 

Comissões de Residência Médica (COREMEs). 

Em 1986, foi criado o Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

para a Saúde (CEDRHUS), órgão da SES-DF que reunia, integrava e coordenava 

as atividades educacionais direcionadas para os recursos humanos do setor 

saúde, como o ensino das profissões de nível técnico, a especialização médica e 

os programas de treinamento para o exercício profissional dos servidores da 

SES-DF. Em 1997, com a implantação do Programa Saúde da Família (PSF), o 

CEDRHUS também incorporou o Polo de Capacitação para a formação e educação 

permanente em Saúde da Família. 

O CEDRHUS estabeleceu-se, portanto, como um órgão formulador de 

políticas de desenvolvimento de recursos humanos para a saúde no DF agregando, 



também, a competência pela análise e parecer dos processos referentes à 

concessão de bolsas de estudo aos servidores, treinamento em serviço, estágios 

curriculares de nível médio e superior e atividades práticas de aprendizagem nas 

unidades da SES-DF. 

No ano de 2000 se iniciaram estudos visando uma maior diversificação das 

atividades de ensino. A estrutura existente à época não permitia o salto de 

qualidade almejado como a inserção do nível de graduação na SES-DF e 

incremento das demais atividades acadêmicas. 

A Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), criada em 2001 por meio 

do Decreto Distrital nº 22.074 tem por finalidade ministrar, desenvolver e 

aperfeiçoar o ensino-aprendizagem das Ciências da Saúde mediante oferta de 

cursos de graduação, pós-graduação, tanto lato sensu como stricto sensu, 

incluindo os programas de residência da rede SES-DF e cursos e projetos de 

extensão universitária. 

 

2 Projeto Pedagógico Institucional – PPI da ESCS 

 

2.1 O contexto de formação na Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS 

Educar é a prática social que possibilita o pertencimento dos sujeitos aos 

diversos saberes e à cultura (Veiga-Neto, 2011). A ESCS tem como missão a 

Educação Superior em Saúde e assume os desafios implicados nesse mister. O 

maior deles é a adoção de paradigmas educacionais contemporâneos que visam a 

superação de um modelo de aprendizagem conteudista e efêmera para aquele que 

valoriza o aprender a aprender e, portanto a aprendizagem significativa e perene 

(Ausubel, 2003).  

Há também o desafio de formar profissionais, cujos saberes e as práticas 

possam contribuir para a superação de um modelo de atenção a saúde biomédico e 

hospitalocêntrico e para o fortalecimento do modelo de saúde integral, no 

atendimento de demandas comunitárias e de saúde que emergem de suas 

realidades sociais (Mitre, 2008). Nesse sentido, a ESCS visa contribuir para o 

fortalecimento da Política Pública de Saúde do País: O Sistema Único de Saúde 

(SUS) (Brasil, 1990), patrimônio dos cidadãos brasileiros. Aqui, há que se superar, 

portanto, a formação tecnicista, focada na clínica das doenças, privilegiando uma 

formação focada na clínica dos sujeitos e comprometida com as transformações 



sociais para a promoção de saúde e de cidadania (Machado e Moura, 2016). 

Fundamental levar-se em conta os marcos regulatórios para a Educação 

no país, especialmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Brasil, 1996) e as 

diretrizes curriculares nacionais para os cursos de enfermagem (Brasil, 2001) e 

medicina (Brasil, 2016) e que estabelecem princípios norteadores para a formação 

nessas áreas. 

 

2.2 Princípios norteadores da formação superior em saúde na ESCS 

Tendo em vista a missão e os desafios assumidos pela ESCS, destacamos 

os pressupostos e os princípios que norteiam este Plano de Desenvolvimento 

Institucional e os demais marcos regulatórios que dele se desdobram, como os 

Projetos Pedagógicos dos cursos de Enfermagem e Medicina. Tratam-se de 

postulados fundamentais que orientam o desenvolvimento pedagógico, político e 

administrativo da instituição e que favorecem a unificação de esforços e o 

norteamento de ações a serem observadas por todos os atores da prática 

educativa nela reunidos.  

Este plano resulta de uma construção coletiva que, levando em conta não 

somente o arcabouço epistemológico e metodológico que norteia a própria criação 

do curso, mas a experiência acumulada desde este momento até o presente 

permitiu formar consensos acerca do que mais adequadamente tem contribuído 

para a excelência do processo de trabalho, seja no âmbito institucional, seja na 

interface com o âmbito externo com o qual se relaciona para o cumprimento de sua 

missão. 

O Projeto Pedagógico Institucional tem o propósito de unir atores, com 

interesses e valores particulares, em torno de interesses e valores coletivos que 

assegurarem a unidade institucional em torno de projetos coletivos que 

estimulando ações individuais e “articulando-as na construção do significado de 

algo maior” (Neto, 2016). 

São pressupostos deste Plano de Desenvolvimento Institucional a 

compreensão da realidade como complexa, dinâmica, constituída de contextos de 

diversidade e impermanência; o reconhecimento de que o conhecimento científico 

se constrói permeado por elementos históricos políticos e ideológicos que devem 

ser desvelados, para maior integração de suas dimensões (Demo, 2015; Prigogini, 

2002; Santos, 2013); a valorização da organização temática interdisciplinar dos 



currículos; entendendo-se a educação como alavanca de mudanças sociais 

(Freire, 2016; Brasil, 2001; Brasil, 2014).  

Assumimos como princípios epistemológicos a perenidade do processo 

de construção do conhecimento e o homem como centro deste processo, estando 

ele num movimento dialético entre o empírico, o sensível e o racional; e entre 

realidade, teoria e construção de novas realidades e novas teorias (Bachelard, 

2011).  

 

2.3 Concepção de ensino e metodologias ativas 

As mudanças contemporâneas nos cenários sociais e da saúde tem 

exigido reformulações no campo da educação, interessando-nos especialmente 

aquelas no âmbito da formação de profissionais da saúde. Neste sentido, os novos 

marcos regulatórios como as Diretrizes curriculares Nacionais preveem a adoção 

de Metodologias Ativas de Ensino.  

Em consonância com as novas tendências educacionais e os novos 

marcos regulatórios nacionais, a Escola Superior de Ciências da Saúde valoriza 

não somente a dimensão do ensino, como também a da pesquisa e da extensão; o 

que faz levando em consideração não somente o arcabouço técnico-científico, mas 

igualmente aspectos éticos e humanistas envolvidos na formação de profissionais 

de excelência. 

A ESCS operacionaliza o currículo de seus cursos – medicina e 

enfermagem, desde a sua criação, por meio das Metodologias Ativas de Ensino, 

especialmente a Metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas e a 

Metodologia da Problematização.  

Estas metodologias alicerçam-se na compreensão de que a diversidade 

dos cenários de aprendizagem favorece sua maior significação e que a realidade é 

campo privilegiado de aprendizagem (França, et al, 2016). Tratam-se de 

concepções pedagógicas crítico-reflexivas, centradas no estudante, e 

comprometidas com o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo dos 

estudantes no processo de aprendizagem, considerando imprescindíveis a 

integração entre teoria e prática e entre as instâncias do ensino, do serviço e da 

comunidade.  

São, ainda, concepções de ensino da ESCS a formação por 

competências, valorizando-se as dimensões cognitiva, psicomotora e atitudinal do 



conhecimento (Saupe, 2007); investindo-se no aprender a aprender, aprender a 

fazer, a ser e a viver juntos. (Brasil, 2001; Libâneo, 2017).  

 

2.3.1 Metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas (APB) 

A Aprendizagem Baseada em Problemas constitui uma metodologia de 

ensino e aprendizagem que alicerça modelos pedagógicos contemporâneos de 

cunho crítico reflexivo. Ela favorece a superação de modelos pedagógicos 

tradicionais conteudistas e centrados na figura do professor, colocando no centro 

do processo do aprender o estudante e tomando a realidade e o saber prévio como 

pontos de partida de novas aprendizagens.  

Esta metodologia preconiza a articulação entre teoria e prática, lançando 

olhar sobre cenários diversificados de realidade, para a construção e reconstrução 

do conhecimento, tendo como disparadores da aprendizagem problemas 

previamente elaborados, em atenção aos objetivos de aprendizagem estabelecidos 

para cada módulo temático.  

Os módulos temáticos, por sua vez, constituem-se em torno de um tema 

central que articula conteúdos de diferentes disciplinas (Dolmans, 2000; Borges, 

2014). Tais conteúdos podem ser tratados transversalmente nas séries do curso ou 

de forma específica no decorrer da unidade educacional a que correspondem. Os 

módulos temáticos são elaborados numa perspectiva interdisciplinar, por meio da 

qual se articulam conteúdos de diferentes campos de saber. Isto favorece a 

operacionalização de um currículo integrado e flexível, em atenção à dinamicidade 

dos saberes e das práticas que lhe fundamentam. 

Os problemas em torno dos quais se desenrola a ABP devem ser extraídos 

da realidade e apresentar situações-problema comuns e relevantes no contexto da 

prática profissional para a qual os estudantes se habilitam. O processamento dos 

problemas ocorre numa sequencia de etapas desenvolvidas na unidade 

educacional da Dinâmica Tutorial (ver item 2.5.1), nas quais, de forma autônoma, 

dialógica e significativa, os estudantes adquirem novos conhecimentos, 

aprendendo como aprender (Machado & Moura 2016; Borges, 2016). 

A ABP requer a responsabilização e o protagonismo do estudante para a 

tomada de decisão sobre os objetivos de estudo, busca teórica e construção do 

saber, favorecendo a formação de profissionais críticos atentos à realidade da 

saúde e social, e proativos na resolução dos problemas que dela emergem. 



Não somente a Metodologia da Problematização, como inúmeras 

estratégias de aprendizagem somam-se à Metodologia da ABP para o 

enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem oferecido e vivenciado na 

ESCS, o qual conta com estratégias avaliativas capazes de evidenciar o 

desenvolvimento das competências profissionais no decurso da formação 

acadêmica.  

 

2.3.2 Metodologia da Problematização (MP) 

Enquanto a Metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) 

destina-se ao desenvolvimento do domínio cognitivo, processa-se na unidade 

educacional da Dinâmica Tutorial (DT) e tem como cenário privilegiado o da sala de 

aula, a Metodologia da Problematização (MP) destina-se ao desenvolvimento de 

habilidades profissionais, processa-se na unidade educacional das Habilidades e 

Atitudes e da interação ensino-serviço-comunidade e tem como cenários 

privilegiados os serviços de atenção à saúde da Rede Pública de Saúde do Distrito 

Federal e aqueles da comunidade, previamente definidos como campo de prática. 

Esta metodologia reitera a indissociabilidade entre teoria e prática, com a 

imersão dos estudantes nos cenários de prática profissional, ainda nos momentos 

iniciais do curso, onde se depararem com contextos reais de atenção a saúde e 

sociais, reconhecendo situações-problema reais, para os quais vai em busca de 

soluções, centrando esforços para a aquisição de conhecimentos que lhes 

subsidiem na ação transformadora destas realidades (Bordenave, 2012; Vilardi, 

2015). 

Sua operacionalização se dá por meio dos passos do Arco de Maguerez 

que incluem observação da realidade, levantamento de pontos-chaves, teorização, 

estabelecimento de hipóteses de solução, aplicação das propostas de solução e 

avaliação dos resultados (Berbel, 2012). 

Verifica-se que o método favorece a articulação entre as dimensões do 

conhecimento teórico e da realidade, e entre as instâncias do ensino, do serviço e 

da comunidade, para uma aprendizagem significativa. 

 

2.4 Estratégia de aprendizagem 

A seguir, relacionamos as estratégias pedagógicas que mais comumente 



tem sido utilizadas na operacionalização do currículo acadêmico: 

 Encontros Vivenciais – Estratégia aplicada ao contexto do ensino e da 

aprendizagem que permite explorar cenários diversos àqueles da escola, 

favorecendo o compartilhamento afetivo e reflexivo, intermediado por dinâmicas 

grupais.   

 Exibição de vídeos – depreende-se que os filmes oferecem elementos de 

imagens e de narrativas em contextos vivenciais cotidianos, capazes de 

apresentar determinados temas, mobilizando não somente recursos 

intelectuais, mas afetivos que favorecem a compreensão das dimensões 

sensível e racional de diferentes fenômenos.  

 Exposição dialogada – Trata-se de uma estratégia muito utilizada na Escola. 

Consiste em uma explanação focada em tema específico, frequentemente, 

vinculada aos módulos temáticos que estejam sendo executados. Durante o 

momento expositivo oferecem-se conteúdos sistematizados ao tempo em que 

estimulam-se compartilhamentos dos saberes prévios e das experiências 

individuais e coletivas. 

 Laboratório – São duas as modalidades de laboratório disponíveis na Escola: o 

Morfofuncional – destinado ao estudo cito-histológico e anatômico; e o de 

Habilidades - destinado ao desenvolvimento de habilidades, refinamento de 

técnicas e procedimentos, com foco na prestação de cuidado ao 

cliente/paciente.  

 Mapa Falante – técnica que pode ser aplicada em diversas situações, 

permitindo o registro do percurso de problematização de um determinado 

disparador temático. Sua elaboração pode contribuir para o delineamento da 

situação-problema, discussão do contexto, direcionamento para a busca de 

subsídios teóricos e práticos e elaboração de proposição de intervenções para a 

resolução das demandas identificadas quando for o caso. 

 Memorial de Formação Reflexivo – consiste na elaboração, pelo estudante, 

de um texto contendo a narrativa de suas experiências acadêmicas, às quais se 

somam suas impressões, percepções e reflexões críticas (Buogo, 2013). No 

percurso de sua elaboração o estudante identifica suas potencialidades e 

fragilidades, trabalhando-as. Esta produção favorece a integração das 

experiências acadêmicas e explicita o protagonismo do estudante no seu 

processo de formação.  



 Mesas redondas - frequentemente se constituem de pessoas com notório 

saber e experiência em certo campo teórico-prático. 

 Oficinas - Estruturam-se em torno de um determinado tema, visando ao 

alcance de objetivos predeterminados, preconizando-se um produto final 

construído coletivamente. 

 Produção videográfica - a produção videográfica pode ser utilizada como 

ferramenta pedagógica e avaliativa, momento em que se estimula o uso de 

imagens e de narrativas para a sistematização de conhecimentos (Cezar, 

2011). 

 Projetos de Intervenção (PI) - o projeto de intervenção é desenvolvido em 

pequenos grupos, como uma das atividades realizadas durante as unidades 

educacionais de Integração Ensino Serviço e Comunidade e de Habilidades. Ele 

emerge de situações-problema identificadas durante a prática acadêmica em 

serviços de saúde ou domicílios. O PI se desenvolve na lógica da Metodologia 

da Problematização por meio do Arco de Maguerez. 

 Resenhas críticas – Uma resenha crítica deve conter subsídios teóricos e 

reflexões críticas acerca do tema que lhe serve de mote. Sua produção pode ser 

solicitada, por exemplo, para a análise de obras videográficas, literárias, 

musicais e outras ou como devolutiva de estudos dirigidos ou reposição de 

faltas nas unidades educacionais da dinâmica tutorial ou de habilidades.  

 Rodas de conversa – Trata-se de uma estratégia pedagógica essencial que 

pode ser aplicada conjuntamente a outras estratégias, como a exposição 

videográfica, ou figurar como estratégia principal. As rodas promovem a 

horizontalidade do debate que pode ser ao mesmo tempo reflexivo e propositivo 

(Brasil, 2013). 

 Seminários – estes podem ser conduzidos por docentes, convidados e por 

estudantes e tem por finalidade o aprofundamento temático dialógico. 

 Simulação Realística - Estratégia que tem objetivo o desenvolvimento de 

competências, reconhecendo que o contato prévio do estudante, em ambiente 

protegido e simulado, com situações cotidianas de atendimento em saúde 

favorece a autoconfiança do aprendiz para ações de avaliação de casos 

simulados, assimilação dos conteúdos, reflexão crítica, raciocínio clínico, 

tomada de decisão, desenvolvimento psicomotor, favorecendo atendimento 

mais seguro de pacientes nos cenários reais (BARRETO, et al., 2014). 



 Teatro do Improviso – essa prática vale-se de uma estratégia lúdica para o 

ensino de temas relevantes. Aqui, o texto e a representação são criados 

espontaneamente a partir de um mote central. Essa técnica favorece que os 

estudantes vivenciem e se percebam em diferentes papeis, evocando a 

alteridade enquanto elemento necessário ao exercício do cuidado que se ensina 

(Soares, 2011). 

 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – consiste na formulação e 

apresentação de um estudo de natureza cientifica nas áreas de enfermagem, 

saúde ou temas afins, sob orientação de um docente da ESCS, elaborado 

individualmente pelo(a) estudante do Curso de Graduação em Enfermagem, 

como condição para a obtenção do título de Graduação. O trabalho visa avaliar, 

propor, discutir, revisar e/ou apresentar soluções para um problema de 

relevância nas Ciências da Saúde com ênfase na enfermagem, na oportunidade 

de realização de uma prática sistematizada de produção de conhecimento 

científico. No currículo do curso de medicina não é exigido o TCC. 

 Visitas técnicas – importante ferramenta para a exploração de cenários que 

não constituem campo sistematizado de prática, mas cujo conhecimento é 

relevante no contexto de aprendizagem. Requer direcionamento por meio de 

um roteiro observacional e a elaboração de um diário de bordo, onde se faz o 

registro dos diversos momentos da visita, articulando a vivência com referencial 

teórico e reflexão crítica.  

3 Missão da ESCS  

Formar profissionais de saúde segundo as diretrizes de um projeto 

político-pedagógico inovador com visão geral em termos técnicos, científicos e 

humanísticos capazes de atender as necessidades da comunidade. 

 

3.1 Objetivos e Metas 

3. 1.1 Finalidades 

A ESCS tem por finalidade ministrar, desenvolver e aperfeiçoar o 

ensino-aprendizagem das Ciências da Saúde, mediante Cursos de Graduação, 

Pós-graduação, Pesquisa e Extensão e apoiar as atividades de pesquisa na área da saúde, no 

âmbito da SES/DF, e em parceria com instituições afins, visando o desenvolvimento do 



bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da comunidade, como exigência para a 

cidadania.. 

 

3. 1.2 Princípios 

Constituem princípios de organização da ESCS: 

I - a função social do ensino, da pesquisa e da extensão;  

II - a articulação do ensino, da pesquisa e da extensão às práticas de saúde;  

III - a vinculação entre a educação, o trabalho e as práticas sociais;  

IV - a preservação da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e o 

saber;  

V - a integração ensino-serviço-comunidade;  

VI - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 

VII - a equanimidade nas condições para o acesso e permanência dos discentes em seus 

cursos;  

VIII - a racionalização da gestão escolar, visando à plena utilização dos recursos materiais e 

da força de trabalho;  

IX - o desenvolvimento curricular baseado em grupos interdisciplinares de trabalho e órgãos 

técnicos, que se articulam harmoniosamente;  

X - a garantia do padrão de qualidade acadêmica e administrativa;  

XI - a valorização do profissional dedicado à educação;  

XII - a gestão democrática do ensino na forma da Legislação do Ensino Superior; 

XIII - a defesa da saúde como direito de todos e dever do Estado e da política pública de 

saúde brasileira - o Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

3. 1.3 Objetivos 

A ESCS, em consonância com seus princípios, possui por objetivos: 

I - estabelecer e implementar suas políticas de ensino, pesquisa, especialização e extensão;  

II - formar e aperfeiçoar pessoal para o exercício profissional no SUS, em atenção às 

demandas de saúde e o contexto socioeconômico da população; 

III - apoiar atividades de ensino, pesquisa e extensão, no campo das Ciências da Saúde, no 

âmbito da SES/DF; 

IV - colaborar na formulação e execução de políticas voltadas para promoção, proteção e 

recuperação da saúde do indivíduo e da coletividade;  



V - favorecer a participação da comunidade interna e externa no contínuo desenvolvimento 

de suas tarefas e atividades;  

VI - criar, organizar, expandir e modificar cursos, segundo os imperativos da realidade 

social, seguindo os preceitos das metodologias ativas de ensino aprendizagem e em 

conformidade com a legislação vigente e com este Regimento;  

VII - organizar e desenvolver novas experiências pedagógicas, obedecidas as disposições 

legais vigentes;  

VIII - buscar estabelecer cooperação técnica, científica, cultural e financeira por meio de 

convênios e parcerias com entidades nacionais e estrangeiras, públicas e privadas, de acordo 

com legislação pertinente; 

IX - estabelecer outras ações indispensáveis ao exercício pleno de suas funções de 

instituição de ensino superior. 

4. Área(s) de atuação acadêmica 

A ESCS mantém Cursos na área da Saúde, como os Cursos de Graduação 

em Enfermagem e Medicina, e são observadas as disposições da legislação de 

ensino em vigor, com a definição de conteúdos e metodologias dirigidas para os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS - (universalidade, 

integralidade e equidade) nas seguintes modalidades: 

I - de graduação, abertos a candidatos que concluíram o ensino médio ou 

equivalente e tenham sido aprovados em processo seletivo de admissão a ESCS, 

nos limites das vagas oferecidas, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Oferta de vagas 

Curso Critério Totais 

Medicina Número de vagas 80 

 Integralização curricular Mínimo de 6 (seis) anos e máximo de 9 
(nove) anos. 

Enfermagem Número de vagas 80 

 Integralização curricular Mínimo de 4 (quatro) anos e máximo de 6 
(seis) anos. 

 Dimensões das turmas Aulas teóricas:  
08 a 10 estudantes/turma/docente  
Aulas práticas de laboratório:  
20 estudantes/turma/docente  
Ensino clínico:  
5 a 8 estudantes/turma/docente  
Estágio supervisionado:  
10 estudantes/turma/docente 



 Funcionamento Diurno (manhã e tarde) 

(Fonte: SAA/ESCS) 
 

II - de pós-graduação "lato sensu", em nível de especialização e 

aperfeiçoamento, abertos a portadores de diplomas de graduação ou equivalente, 

destinados à formação de profissionais de saúde mediante o aprofundamento e 

ampliação do conhecimento das técnicas especializadas; 

III - de pós-graduação "stricto sensu", abertos à matrícula de portadores de 

diploma de graduação, ou equivalente, com vistas ao aprofundamento ou ao 

desenvolvimento dos seus estudos superiores de acordo com normas legais 

vigentes; 

IV - de extensão, dirigidos à comunidade interna e externa, abrangendo cursos e 

serviços que são desenvolvidos em cumprimento de programas específicos, bem 

como atividades desenvolvidas por meio da interação da ESCS com a comunidade. 

V - de pesquisa visa introduzir os estudantes de graduação da ESCS e dos cursos 

técnicos da ETESB na metodologia científica aplicada a projetos de pesquisa, 

estimular o pesquisador-orientador a estruturar equipes de pesquisa, e apoio 

financeiro a projetos de pesquisa para o aprimoramento do Sistema Único de 

Saúde do Distrito Federal, da educação em saúde e da qualidade de vida e saúde 

da população, em consonância com os eixos de pesquisa prioritários definidos pela 

ESCS e SES/DF. 

 

4.1. Graduação 

4.1.1. Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS 

O Curso de Enfermagem apresenta proposta metodológica inovadora, 

voltada para a formação do perfil profissional desejado para o fortalecimento do 

SUS. 

A SES-DF apresenta uma proposta de formação de enfermeiros inovadora, 

com profissionais capacitados para resolverem os problemas de saúde peculiares 

à população do Distrito Federal/Entorno/Região Centro-Oeste. O mercado de 

trabalho exige novo enfoque na formação na área de enfermagem, pois aponta 

para a necessidade de profissionais com capacidade de buscar informações 

técnicas e científicas relevantes. 

O curso se orienta pelo consenso mundial em relação às funções que o 



profissional deve cumprir no campo da saúde. Neste cenário, o Projeto Político 

Pedagógico de Curso (PPC), para o curso de graduação em enfermagem, foi 

delineado com base na Resolução CNE/CES/MEC nº 03, de 07/11/2001, que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem, e mediante a adoção de um modelo pedagógico inovador, 

caracterizado por três princípios: aprendizagem centrada no estudante, ensino 

baseado em problemas, e orientado à comunidade. 

O PPC elaborado para o Curso de Enfermagem foi fundamentado nas 

teorias construtivistas sobre os processos de aprendizagem, tendo como 

premissas a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e centrada no 

estudante, utiliza metodologias ativas de ensino-aprendizagem, sempre com base 

em orientações pedagógicas advindas do construtivismo sobre os processos de 

aprendizagem, tendo como unidade educacional a aprendizagem baseada em 

problemas, o currículo integrado, flexível, dinâmico e contextualizado, centrado no 

estudante, orientado à comunidade, tendo como objetivos facilitar a articulação 

dinâmica entre teoria/prática e a integração ensino/serviços/comunidade, desde o 

primeiro ano de ensino e a formar enfermeiros com perfil desejado para 

atendimento às exigências do mercado de trabalho. 

Em setembro de 2008, a ESCS recebeu a autorização da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal/SES/DF, mediante a Portaria nº 195, de 08 

de setembro de 2008, para o funcionamento do Curso de Graduação em 

Enfermagem. 

A organização curricular proposta, visa promover a articulação entre teoria e 

prática, ensino e serviços. Esta matriz busca integrar as diversas disciplinas numa 

abordagem interdisciplinar e articular os aspectos das dimensões humanas, 

psicológicas e sociais envolvidas em uma determinada situação problema de 

saúde. 

As bases cognitivas da enfermagem são oferecidas aos estudantes por meio 

das unidades educacionais que associam conteúdos das aéreas do conhecimento 

das ciências biológicas, ciências humanas e sociais e ciências da enfermagem, 

focalizando, principalmente, o estudo da realidade social da saúde e da 

enfermagem, tendo como premissa capacitar o estudante para compreender o seu 

papel político e social. 

A organização dos conteúdos está sustentada na interdisciplinaridade e 



transdisciplinaridade e tem como eixos transversais, a ética, o processo saúde - 

doença, a comunicação e o trabalho de equipe. 

Durante os quatro anos de curso, os estudantes são inseridos precocemente 

em atividades práticas sob supervisão de docente, tanto em laboratórios, como em 

serviços de saúde, estabelecendo uma relação com pacientes e comunidade, 

tornando possível desde o primeiro momento o contato com a realidade social onde 

está inserido. 

A adoção de metodologias inovadoras possibilita que o estudante passe de 

agente receptor passivo de informações via docente para o de agente 

transformador, principal responsável por seu aprendizado à luz das orientações 

construtivistas. O novo conceito curricular do curso de graduação em enfermagem 

está assentado em nas três primeiras séries em duas grandes unidades 

educacionais: Programa de Módulos Temáticos Interdisciplinares e Programa de 

Habilidades Profissionais em Enfermagem. 

 

I - Programa de Módulos Temáticos Interdisciplinares  

 Grupos tutoriais 

 Palestras/conferências/mesas redondas/oficinas 

 Eletivas 

 Outras atividades 

A dinâmica tutorial (DT) é uma atividade obrigatória. Cada grupo é 

composto por um docente (Tutor) e por 8 (oito) a 10 (dez) estudantes, que se 

reúnem duas vezes por semana obedecendo a semana padrão da série, durante 

aproximadamente quatro horas para identificar questões de aprendizagem para os 

problemas apresentados no módulo. Os problemas são explorados nessas 

sessões de tutoria, sendo que a cada problema são eleitos, entre os estudantes, 

um coordenador e um secretário, de modo que cada estudante exerça estas 

funções pelo menos uma vez durante a realização do módulo. 

Este pequeno grupo de estudantes orientado pelo docente/tutor vai à busca 

de informações nas diversas fontes de pesquisa existentes (livros, internet, 

consultores etc.) para construir seu conhecimento, para posteriormente apresentar 

soluções para os casos. 

O docente/tutor tem a função de facilitar a aprendizagem, permitindo que a 

discussão do problema seja produtiva para todos os integrantes do grupo, 



considerando o contexto e integrando as dimensões biológica, psicológica e social. 

A dinâmica tutorial desenvolve suas atividades obedecendo a uma 

dinâmica própria, denominada “Os sete passos”, que consiste segundo Schmidt: 

1. Ler atentamente o problema e esclarecer os termos e conceitos 

desconhecidos. 

2. Identificar no problema as questões de aprendizagem consideradas 

relevantes pelo grupo.  

3. Oferecer explicações para estas questões com base no conhecimento 

prévio que o grupo tem sobre o assunto (formulação de hipóteses). 

4. Resumir estas explicações identificando as lacunas de conhecimento. 

5. Estabelecer objetivos de aprendizagem que levem o estudante à 

comprovação, ao aprofundamento e complementação das explicações.  

6. Estudo individual respeitando os objetivos estabelecidos.  

7. Rediscussão no grupo tutorial dos avanços de conhecimento produzidos 

pelos participantes do grupo. 

As Palestras/conferências são atividades programadas pelo grupo de 

planejamento do módulo/unidade, obedecendo à semana padrão da série, que 

ocorrem uma vez por semana, com duração de aproximadamente duas horas.  

São proferidas por docentes do curso ou convidados, sobre temas cuidadosamente 

escolhidos pela comissão de planejamento do módulo, com o objetivo de 

possibilitar ao estudante a integração de conhecimentos ou uma primeira 

aproximação de um tópico de todo desconhecido ou muito difícil. 

A Unidade Eletiva é uma atividade acadêmica obrigatória, de caráter 

complementar, cumprida anualmente pelos estudantes da primeira a terceira série 

do curso, de acordo com os Calendários Acadêmicos aprovados pelo Colegiado de 

Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE. A existência de uma Unidade Educacional 

de atualização na estrutura curricular do Curso de Graduação em Enfermagem da 

ESCS favorece a construção de currículos personalizados, bem como contempla 

vocações e interesses individuais, valorizando o estudante em sua singularidade, 

com consequente flexibilização do currículo. Tem carga horária de 112 horas. 

Tem como características essenciais ser escolhida pelo estudante 

conforme seu próprio interesse, levando em consideração suas aptidões, e ser 

ministrada por meio da imersão do estudante em serviço, desenvolvendo 

atividades em Unidades Hospitalares, Unidades Básicas de Saúde, serviços 



comunitários ou instituições privadas mediante acordo aprovado pela ESCS, após 

aprovação pela coordenação de série, com base no Regulamento para Eletiva. 

Outras atividades são ofertadas aos estudantes como oportunidades de 

aprendizagem opcional que consistem em atividades acadêmicas supervisionadas 

por estudantes monitores/docentes em laboratórios morfofuncionais e de 

habilidades em enfermagem, reunião anatomoclínicas, visita a cenários, teatro, 

musicoterapia, sessão de filmes e outras atividades acadêmicas. 

 

II – Programa de Habilidades Profissionais em Enfermagem 

Habilidades Profissionais em Enfermagem (HPE) é uma unidade 

educacional que tem como diretriz desenvolver atividades de aprendizagem 

vinculadas à realidade da saúde da população, envolvendo ações de promoção de 

saúde, prevenção, tratamento das doenças e recuperação da saúde, em equipe 

multidisciplinar, ofertadas na 1ª, 2ª e 3ª série.  

O propósito é contribuir para a formação dos enfermeiros no sentido de 

torná-los comprometidos com a comunidade, desenvolvendo ações nas Unidades 

Básicas de Saúde com base num novo modelo de atenção de saúde e com enfoque 

na família. Neste contexto, os estudantes serão inseridos em grupos através dos 

programas de ensino-aprendizagem, nas atividades das Unidades Básicas de 

Saúde e suas áreas de abrangências.  

Os campos de atuação são os ambientes comunitários, as equipes do 

Programa de Saúde Estratégia da Família, os serviços de atenção primária de 

atenção à saúde (centros e postos de saúde), de atenção secundária (hospitais 

regionais e serviços especializados) e de atenção terciária (Hospital de Base). 

O último ano, 4ª série, corresponde ao Estágio Curricular - EC, com 

atividades práticas intensivas e contínuas na atenção primária e atenção hospitalar 

nas áreas da Saúde da Mulher e do Recém-Nascido, Saúde da Criança e do 

Adolescente e Saúde do Adulto e do Idoso. 

O Estágio Curricular (EC) proporciona aos estudantes a prática da 

assistência integral ao paciente com foco na Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), Processo de Enfermagem, coordenação e planejamento dos 

processos de trabalho, possibilitando a integração dos diversos saberes 

acumulados em conteúdos anteriores dentro de uma visão assistencial holística. 

Os campos de atuação para o desenvolvimento das atividades práticas 



compreendem os ambientes comunitários, as equipes do programa ESF 

(Estratégia da Saúde da Família), os serviços da rede básica e hospitalar da 

SES-DF (centros e posto de saúde, hospitais regionais, o de base e os 

especializados), que oferecem oportunidades ao estudante para desenvolver as 

competências necessárias ao seu exercício profissional. Serão confrontadas, na 

prática destes serviços, as Políticas de gestão da saúde no Brasil como o Pacto 

pela Saúde (Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão), Política 

Nacional de Humanização (PNH), entre outras.  

As diretrizes norteadoras do currículo seguem sequências lógicas 

correspondentes ao Estágio Curricular e à formação geral do enfermeiro. Os 

estudantes terão oportunidade de realizar a promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação na atenção à saúde do individuo, família e comunidade. Os estudantes 

terão, ainda, oportunidade para desenvolver as atitudes/habilidades de 

responsabilidade, ética e compromisso social, comunicação e trabalho em equipe 

multiprofissional, autonomia e liderança nos processos de trabalhos. Todas as 

atividades de planejamento, execução e avaliação do cuidado ao indivíduo, à 

família e à coletividade, estarão sob a supervisão direta dos docentes do Curso de 

Graduação em Enfermagem/ESCS e dos preceptores selecionados na própria 

unidade de saúde onde o estágio é realizado. 

Todas as informações pertinentes aos procedimentos acadêmicos para o 

desenvolvimento do Estágio Curricular da 4ª série estão contidas no Manual do 

Estágio Curricular do Curso de Graduação em Enfermagem e ainda obedece a 

legislação em vigor, além de diretrizes específicas da instituição. 

A ação investigativa foi pensada para ser contemplada em quatro 

momentos do curso, visando instrumentalizar o estudante para a elaboração de 

trabalho de conclusão de curso (TCC). 

O TCC é uma atividade de integração do conhecimento construído ao 

longo do processo de graduação, a ser desenvolvida pelo estudante sobre uma 

área de interesse no mercado de trabalho ou temas vivenciados em experiências 

práticas, sob a supervisão do docente.  

O estudante elabora projeto de pesquisa e o submete ao Comitê de Ética e 

Pesquisa/SES/DF. Desenvolve o levantamento, a análise e a difusão dos 

resultados obtidos na pesquisa realizada, dentro do que é preconizado pela 

metodologia científica.  



Ao término da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, o 

estudante entrega versão escrita em formato de artigo científico à banca 

examinadora, e realiza Defesa Oral do TCC e, sendo aprovado, obtém a conclusão 

de curso e consequentemente a obtenção do título de bacharel em Enfermagem. 

Todas as informações pertinentes aos procedimentos de elaboração de 

TCC estão contidas no Manual de Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de 

Graduação em Enfermagem/ESCS, o TCC obedece a Resolução própria em vigor, 

além de diretrizes específicas à instituição.  

O Curso está estruturado em regime anual, com 28 horas/aula semanais 

consonância com sua matriz curricular. Sendo seu horário de funcionamento do 

curso o diurno. O estudante deverá cursar os módulos na ordem em que são 

oferecidos nas séries, segundo o mapa de ofertas. 

O dimensionamento das turmas está estabelecido: 

 Módulos Temáticos: 08 a 10 estudantes/turma/docente 

 Habilidades Profissionais em Enfermagem: 08 a 10 estudantes/turma/ 

docente 

 Habilidades em Laboratório: 10 a 20 estudantes/turma/docente 

 Estágio Curricular: 5 a 10 estudantes/turma/docente 

Embora o Curso de Graduação em Enfermagem/ESCS tenha sido 

desenhado com carga horária total superior a 4.400 horas, a Escola optou pela 

integralização de no mínimo de 4 (quatro) anos e no máximo de 6 (seis) anos. Essa 

escolha ocorreu em um primeiro momento e continua até a presente data. Neste 

contexto a CCE/ESCS tem analisado e discutido sobre os prazos mínimo e máximo 

de integralização do Curso de Graduação em Enfermagem, podendo alterar para o 

prazo de integralização do Curso de Graduação em Enfermagem/ESCS em 

atendimento a Resolução CNE/CES nº 4, de 6 de abril de 2009, que fixa o limite 

mínimo para integralização do curso de enfermagem em 5 (cinco) anos, conforme a 

alínea “d” do inciso III do art.2º. 

A utilização de metodologias ativas de aprendizagem pressupõe que a 

avaliação do estudante tenha características formativas e somativas, modalidades 

estas de avaliação adotada pela ESCS, que acredita no processo de avaliação 

como uma forma de auxiliar o educando no seu processo de aprendizagem e de 

crescimento pessoal.  

O foco principal da avaliação é formativo, para proporcionar o 



acompanhamento contínuo do desempenho dos estudantes e do processo 

educacional. Ele permite a correção, a reformulação e a melhoria constantes dos 

processos ensino-aprendizagem e dos desempenhos. A avaliação formativa é 

realizada durante o desenvolvimento de cada unidade didática, acompanhando os 

progressos, dificuldades do educando em relação às competências que está 

adquirindo (domínio na área cognitiva e habilidades e atitudes profissionais em 

determinados contextos). Ela direciona o acompanhamento, a orientação e 

reorientação do processo de ensino-aprendizagem, propiciando o planejamento e 

a execução da recuperação paralela do estudante quando necessária. A avaliação 

formativa valoriza o processo e possibilita detectar dificuldades que interferem na 

aprendizagem do estudante, permitindo um feedback contínuo e 

encaminhamentos necessários para que os objetivos educacionais sejam 

atingidos. Nessa modalidade de avaliação utiliza-se a autoavaliação, e a avaliação 

que é realizada pelos demais membros do grupo ou equipes de trabalho sobre o 

desempenho de cada um. 

Na avaliação somativa do estudante, busca-se avaliar os aspectos 

cognitivos, as habilidades e as atitudes (desempenhos e competências) 

relacionadas aos objetivos específicos das unidades educacionais/estágios. Esta 

modalidade de avaliação é realizada ao final das unidades educacionais, para 

assegurar o nível de competência dos estudantes, quanto ao alcance dos objetivos 

de aprendizagem, específicos das unidades educacionais/estágios. É realizada ao 

final de cada unidade, verificando os resultados obtidos pelos estudantes propostos 

pelo Curso. Os aspectos somativos em relação aos estudantes estão relacionados 

à verificação dos fatores críticos para a prática profissional e certificam a 

progressão destes no programa e sua formulação ao final do período de graduação. 

Nas atividades teóricas e práticas de cada unidade educacional, serão definidos os 

padrões de desempenho a serem alcançados pelos estudantes, assim como os 

instrumentos utilizados no processo avaliativo. 

 

4.1.1.1. Corpo Docente de Enfermagem 

Os docentes do Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS (Anexo E), 

em um total de 95 (noventa e cinco), são em sua maioria especialistas 51%, 

seguido por mestres 43%, e doutores com 06% (Tabela 4). 

 



 

Tabela 4. Perfil do Corpo Docente – Enfermagem, 2017. 

Titulação Nº Porcentagem 

Doutores 06 06% 

Mestres 41 43 % 

Especialistas 48 51 % 

TOTAL 95 100% 
(Fonte: Relatório da GGEP/UAG/FEPECS/SES-DF, em 12/2017). 

 

Desde a implantação do Curso de Graduação em Enfermagem na ESCS, 

em 2009, já foram realizados 10 (dez) cursos de Iniciação à Prática Docente em 

Enfermagem na perspectiva de capacitar candidatos à docência, em habilidades e 

competências necessárias para a implementação do currículo do Curso. 

Para 2018, estão planejadas atividades com o corpo docente do Curso de 

Graduação em Enfermagem, visando dar suporte ao desenvolvimento do projeto 

educacional na busca por melhor estratégia para o êxito do processo de 

ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a educação permanente dos docentes é 

uma prioridade, uma vez que é necessário fomentar o envolvimento individual e 

coletivo para que se possa atender a demanda do curso nos quesitos: 

planejamento, integração dos conteúdos, metodologias de aprendizagens, 

execução e avaliação do curso.  

 

4.1.2. Curso de Graduação em Medicina 

No Brasil, a formação de médicos tem sido marcada nas últimas décadas por 

sucessivos movimentos de mudanças no modelo biomédico, hospitalocêntrico, 

elitista e fragmentado que caracterizava a maioria dos cursos das IES públicas e 

privadas. Esta formação não corrobora e tampouco contribui com a construção de 

um Sistema Único de Saúde de cobertura universal, de acesso amplo e oferta 

cuidados integrais a população. Muitas tem sido as iniciativas do poder público no 

sentido de fomentar a ampliação da formação e a melhoria da qualidade desta 

formação. 

A literatura acerca da temática aponta que nas últimas três décadas, ainda 

que se reconheçam avanços pontuais, os esforços de integração do processo de 

ensino com a rede de serviços tiveram baixa sustentabilidade, na medida em que 

dependeram de uma adesão idealista de docentes e estudantes a essa iniciativa e, 



mesmo estando institucionalizadas, mostraram-se vulneráveis às conjunturas 

políticas brasileiras.  

No âmbito nacional, nos últimos 5 anos dois importantes marcos regulatórios 

tem orientado as mudanças na graduação em medicina – as novas diretrizes 

curriculares nacionais definidas na Resolução Nº 3, de 20 de Junho de 2014 da 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação; a Lei do 

Programa Mais Médicosi, introduzido no Brasil em julho de 2013, como parte de 

uma série de medidas para combater as desigualdades de acesso à atenção 

básica resolutiva, contemplando três eixos: investimento na melhoria da 

infraestrutura da rede de saúde, particularmente nas unidades básicas de saúde, a 

ampliação e reformas educacionais dos cursos de graduação em medicina e 

residência médica no país e o Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB), voltado 

a provisão emergencial de médicos em áreas vulneráveis. 

No Distrito Federal e Região, a criação da ESCS representou e segue 

significando uma iniciativa inovadora e contra hegemônica na medida em que 

amplia a oferta de vagas públicas na formação de médicos, demonstra qualidade 

na formação por meio do desempenho dos estudantes, desenvolve uma formação 

vocacionada para a atuação no sistema público de saúde brasileiro e local, 

implementa um modelo de integração ensino-serviço-comunidade associado às 

metodologias ativas de aprendizagem que caracteriza o modelo pedagógico nela 

desenvolvido. Neste sentido representa a materialização dos anseios das 

associações médicas e de recursos humanos em saúde em relação às mudanças 

na formação adequada ao SUS. 

O curso de graduação em medicina da ESCS teve início em 2001, 

juntamente com a criação da ESCS (Decreto nº 22.074 de 11/04/2001) e segue o 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) que está em constante atualização conforme o 

contexto epidemiológico, demográfico, social e da política de saúde e educação do 

país bem como, as evidências cientificas fundamentais para a formação médica.  

O PPC vigente atualmente contém a estrutura organizacional do curso de 

medicina, o currículo, o perfil do egresso, os princípios e as diretrizes que norteiam 

a formação medica entre outras informações. O PPC vem sendo conduzido pela 

Coordenação do Curso de Medicina (CCM) e seus órgãos subordinados (GDF, 

2012). 

O currículo do curso de medicina é centrado no estudante, orientado à 



comunidade e utiliza metodologias ativas de ensino-aprendizagem, sempre com 

base em orientações pedagógicas advindas do construtivismo. Seu método de 

ensino-aprendizagem está baseado em: 

- Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) 

 - Aprendizagem Baseada em Pequenos Grupos 

 - Aprendizagem Auto-Dirigida 

- Aprendizagem Orientada à Comunidade 

- Capacitação em Habilidades e Atitudes 

 - Iniciação Científica em Medicina 

 O currículo do curso de medicina está organizado em dois grandes 

momentos com dinâmica e desenho metodológico diferente: nos quatro primeiros 

anos são desenvolvidos por meio de três Programas Educacionais - Programa de 

Módulos Temáticos, o Programa de Habilidades e Atitudes e o Programa de 

Interação Ensino-Serviços e Comunidade (IESC); nos dois últimos anos são 

desenvolvidos por meio do internato médico ou Estagio Curricular Obrigatório 

(ECO). 

O Programa de Módulos Temáticos aborda, de maneira integrada com os 

demais programas educacionais, os aspectos cognitivos que dão sustentação ao 

desenvolvimento das competências definidas no PPC, nos primeiros quatro anos 

da formação. São organizados de forma a proporcionar o estudo cooperativo e 

contextualizado em pequenos grupos, a capacidade de busca das informações 

relevantes para a prática e a aquisição de autonomia no processo de 

aprendizagem. Utiliza uma estratégia pedagógica denominada Aprendizagem 

Baseada em Problemas (PBL, do inglês Problem Based Learning), que se 

operacionaliza na Dinâmica Tutorial (DT). A DT inicia o processamento do 

problema de forma a promover a sua compreensão, fundamentação e busca de 

dados que são analisados e discutidos. Por último, elaboram-se hipóteses para sua 

solução, que devem ser postas em prática para que sejam comprovadas e 

validadas. 

Assim, a formulação dos módulos requer a organização de situações 

significativas, contextualizadas e oriundas do mundo real, de tal forma que atue 

como fornecedora de fontes, guias e instruções para os aprendizes. Com 

abordagem interdisciplinar, o conteúdo é organizado em problemas que constituem 

o elemento motivador para o estudo e o momento de integração das disciplinas. 



Estes problemas, por sua vez, são alterados e atualizados de forma permanente e 

são complementados por palestras e práticas em serviço. 

São realizados 25 (vinte e cinco) módulos temáticos, sendo 7 (sete) módulos 

na primeira série e 8 (oito) na segunda, terça e quarta séries, os quais são 

construídos pelo grupo de docentes que fazem o planejamento, com domínio de 

várias disciplinas básicas e clínicas envolvidas com o tema. O modulo é conduzido 

por um coordenador e por um vice. Esta metodologia por módulos traz implícita a 

prática da interdisciplinaridade, uma vez que em cada módulo estão embutidas as 

disciplinas que completam todo o conteúdo de seus enunciados. Cada módulo se 

desenvolve num período de quatro a oito semanas.  

O Programa de Habilidades e Atitudes (HA) do curso de Medicina visa a 

aprendizagem de habilidades clínicas complexas e envolve a aquisição de 

conhecimentos, habilidades motoras e o desenvolvimento de atitudes. A habilidade 

exige preparação, técnica e destreza e as atitudes dizem respeito ao 

consentimento, conforto, respeito pelo paciente e a percepção, reflexão e 

reconhecimento dos próprios limites.  

O HA utiliza práticas nos serviços e nos laboratórios de habilidades. O 

programa se desenvolve de forma longitudinal, estruturado nos quatro primeiros 

anos e, para o seu desenvolvimento, tem como princípios:  

a) desenvolvimento gradual de complexidade no treinamento de habilidades, 

nos cenários de aprendizagem e na integração entre estas e os conhecimentos 

para a solução de problemas: a cada passo, o estudante é treinado em situações 

práticas cada vez mais complexas;  

b) Interação entre teoria e prática: o desenvolvimento do programa de 

habilidades visa, sempre que possível, a congruência entre o conhecimento 

adquirido nos módulos temáticos e os treinamentos ofertados no Programa;  

c) apresentação de nova habilidade por demonstração, realizada tanto por 

parte dos professores para os estudantes como dos estudantes para os 

professores;  

d) Consolidação da aprendizagem por repetição da atividade de 

treinamento;  

e) Avaliação de desempenho por instrumentos coerentes com a 

característica de treinamento na prática;  

e) Avaliações com conteúdos cumulativos. 



Os recursos e métodos de aprendizagem adotados pelo HA englobam 

exposição oral, vídeos, demonstração pelo docente, execução das tarefas entre 

pares de estudantes, discussão em pequenos grupos, prática com paciente real, 

prática com paciente simulado, atividades à beira do leito, em enfermarias de 

hospitais de média e alta densidade tecnológica de diferentes especialidades, 

unidades de emergências, unidades básicas de saúde, no centro de treinamento 

em habilidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e 

laboratório morfofuncional. 

O Programa Educacional Interação Ensino-Serviços e Comunidade (IESC) 

desenvolve atividades de aprendizagem vinculada à realidade da saúde da 

população, envolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, em 

equipe multidisciplinar. O IESC tem como propósito fortalecer a parceria com os 

serviços de saúde e a comunidade para a consolidação de uma nova concepção de 

formação do estudante de medicina, construindo um modelo de interação entre 

estudantes, profissionais de saúde, docentes, famílias e membros da comunidade 

tendo como marco de referência os planos de desenvolvimento regional.  

Os cenários de ensino e os campos de atuação da IESC são os ambientes 

comunitários e das famílias a serem visitadas, as unidades de saúde (US) que 

contemplam a Estratégia de Saúde da Família (ESF), as Unidades Básicas de 

Saúde (antigos centros e postos de saúde), além dos equipamentos sociais 

existentes nas localidades. Neste contexto, os estudantes iniciam o contato com a 

realidade social.  

A proposta de ensino da ESCS, ao desenvolver o IESC, fortalece o sistema 

de saúde e valoriza as atividades junto à comunidade, proporcionando uma 

formação geral do estudante com visão ética, humanística e compromisso social, 

capacitando-o como agente de transformação social. O currículo é flexível, 

permitindo adequação dos objetivos educacionais e competências profissionais 

aos problemas comunitários a cada ano.  

Anualmente são realizadas na ESCS o Encontro de Medicina e Enfermagem 

que consiste em um evento, com duração de dois dias, em que estudantes, tutores, 

preceptores, profissionais dos serviços de saúde e comunidade em geral, se 

reúnem para apresentar, debater e divulgar as atividades, os projetos e as ações 

realizadas neste Programa Educacional. Neste evento, estudantes do IESC 

(Medicina) e do HPE (Enfermagem) promovem o intercâmbio de experiências, 



conhecimentos e vivências com a comunidade e para a comunidade. 

Nas quatro primeiras séries do curso de medicina e na 6ª série, são 

oferecidos aos estudantes, estratégias de completar seus conhecimentos conforme 

seu próprio interesse, por meio de módulos eletivos. Os Módulos Eletivos são de 

escolha livre pelo estudante, dentro de uma lista de oferta. Estas atividades 

consistem em imersão nos serviços de saúde com orientação e supervisão de 

profissionais, reconhecidamente habilitados e experientes na área de atuação, com 

duração de quatro semanas/ano.  

O Estágio Curricular Obrigatório (ECO) é um programa obrigatório de 

ensino-aprendizagem com características especiais, durante o qual o estudante 

deve receber treinamento intensivo e contínuo, com supervisão docente. É uma 

imersão em serviços adequados ao perfil de formação pretendido. Nesta etapa o 

estudante deverá aplicar, num contexto real e de maneira integrada, os 

conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas ao longo dos quatro primeiros 

anos de formação. Compreende cerca de 40% (quarenta por cento) da carga 

horária total do curso; nele os estudantes passam por rodízios nas áreas de clínica 

médica, cirurgia, pediatria, ginecologia e obstetrícia e saúde coletiva. 

No ano de 2017 foram propostas mudanças no ECO com o objetivo de 

ampliar e consolidar suas competências, nos termos das novas DCN (Resolução 

Nº 3, de 20 de Junho de 2014 da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação) e na Lei do Programa Mais Médicos no que se refere às 

reformas educacionais dos cursos de graduação em medicina. 

Assim, o Estágio Curricular Obrigatório (ECO) da ESCS passou por 

mudanças que serão implementadas a partir de 2018. Terá duração de noventa e 

três semanas (93) semanas, distribuídos em dois anos e totalizando uma carga 

horária de 3.720 horas.  A carga horária teórica não deve ser superior a 20% (vinte 

por cento) do total por cada unidade educacional. 

A jornada semanal poderá compreender períodos de plantão de até 12 

(doze) horas diárias, observando-se o limite de 40 (quarenta) horas semanais, nos 

termos da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o 

estágio de estudantes.  

O ECO deverá ter 30% (trinta por cento) da sua carga horária total dedicada 

ao estágio em serviços de Atenção Primária e Urgência e Emergência devendo 

predominar a carga horária dedicada aos serviços de Atenção Primária.  



O ECO poderá ser feito nos cenários de ensino da ESCS ou em outros 

serviços conveniados. As propostas de ECO fora da ESCS serão submetidas à 

aprovação da Comissão de Currículo do Curso de Graduação em Medicina 

seguindo as normas específicas da ESCS a legislação em vigor.  

O ECO será ofertado em dois anos, discriminados a seguir: 

5º série ou 1º ano do ECO terá com duração mínima de 48 (quarenta e oito) 

semanas, envolvendo atividades em 5 (cinco) áreas de atuação. 

ECO501 Saúde do Adulto – Clínica Médica 10 (dez) semanas,  

ECO502 Saúde do Adulto – Clínica Cirúrgica 10 (dez) semanas;  

ECO503 Saúde da Criança – 10 (dez) semanas,  

ECO504 Saúde da Mulher - 10 (dez) semanas,  

ECO505 Saúde Coletiva - 4 (quatro) semanas e  

ECO506 Estágio Eletivo – 4 semanas  

As atividades ao longo da 5ª série se desenvolverão (prioritariamente) em 

níveis de atenção primária e secundária, será oferecido ao estudante 4 (quatro) 

semanas como módulo eletivo em serviço na Unidade Educacional de sua 

preferência dentro do cenário que o estudante já estiver lotado.  

6ª série, ou 2º ano do ECO terá duração mínima de 45 (quarenta e cinco) 

semanas, envolvendo atividades em 5 (cinco) áreas de atuação: 

ECO601 Estratégia de Saúde da Família 9 (nove) semanas; 

ECO602 Saúde Mental 9 (nove) semanas; 

ECO603 Urgência e Emergência Clinica 9 (nove) semanas; 

ECO604 Urgência e Emergência materno infantil 9 (nove) semanas; 

ECO605 Urgência e Emergência Trauma 9 (nove) semanas. 

Para ingressar no ECO o estudante deverá ter concluído integralmente os 

módulos das séries anteriores.  

O Sistema de Avaliação da graduação em Medicina da ESCS caracteriza-se 

por ser do tipo critério-referenciada, nos quais os métodos de avaliação devem ser 

coerentes e integrados com os princípios gerais do currículo e os desempenhos 

devem ser avaliados de acordo com os objetivos de aprendizagem. Para tal deve 

der ampla, transparente, continua e sistemática, gerando um ambiente de 

cooperação, construção e coletivo. 

A avaliação formativa é o pilar do sistema de avaliação da ESCS, pois 

permite o seguimento contínuo do desempenho dos estudantes e a regulação do 



processo educacional. São métodos de avaliação formativa: Autoavaliação, 

avaliação interpares e avaliação do estudante pelo instrutor. 

O Teste de progresso é um teste da modalidade de resposta escolhida, 

constituído de 100 a 150 questões de múltipla escolha, elaboradas de modo a 

promover uma avaliação das competências cognitivas esperadas ao final do curso. 

É utilizado como instrumento de auto avaliação, propiciando ao estudante o 

acompanhamento da sua progressão no curso de Medicina. Os resultados, não 

individualizados, de cada série são conhecidos e utilizados para a avaliação de 

fragilidades específicas na resolução desses testes e para a elaboração de planos 

de melhoria. A comparação dos resultados entre as séries permite a análise da 

performance evolutiva do conhecimento ao longo do curso. 

A Formação profissional em medicina é uma experiência de socialização 

profissional que envolve não só aquisição de conhecimentos e habilidades 

necessárias ao exercício da profissão, mas também o desenvolvimento e 

incorporação de valores, atitudes e comportamentos que qualificam suas práticas.  

Na Avaliação do profissionalismo serão considerados: Respeito aos colegas, 

professores e equipe; respeito à hierarquia no ambiente hospitalar e acadêmico; 

pontualidade, assiduidade, frequência, participação; interesse e cumprimento de 

tarefas no prazo previsto, além de ser capaz de interagir de forma cordata e 

construtiva com seu grupo para a construção do conhecimento do grupo que 

estiver inserido.  

A avaliação somativa busca avaliar os aspectos cognitivos, as habilidades e 

as atitudes (desempenhos e competências) relacionadas aos objetivos específicos 

das unidades educacionais/estágios. Esta modalidade de avaliação é realizada ao 

final das unidades educacionais, verificando o alcance pelos estudantes das 

competências e habilidades propostas pelo Curso. 

 Os aspectos somativos em relação aos estudantes estão relacionados à 

verificação dos fatores críticos para a prática profissional e certificam a progressão 

destes no programa e sua formulação ao final do período de graduação. Nas 

atividades teóricas e práticas de cada unidade educacional, serão definidos os 

padrões de desempenho a serem alcançados pelos estudantes, assim como os 

instrumentos utilizados no processo avaliativo. 

O Exercício de Avaliação Cognitiva (EAC) é uma avaliação de caráter 

somativo, de modalidade de resposta escrita, realizada ao final de cada módulo 



temático, que avalia a capacidade individual dos estudantes em responder 

questões formuladas com base em problemas.  

Este sistema inclui a avaliação do estudante, do docente e do programa, que 

ocorre por meio de formatos específicos para cada um dos três programas 

educacionais.  

Após 16 anos de implementação do currículo do curso de graduação em 

medicina da ESCS, muitas lacunas entre as condições atuais e as condições 

desejadas de funcionamento do programa de avaliação vêm sendo apontadas, 

sendo necessária a revisão de vários pontos específicos. Está em andamento a 

discussão de uma proposta de reformulação deste sistema de avaliação atual, com 

a elaboração de um novo modelo conhecido como SAE (Sistema de Avaliação 

ESCS. 

 

4.1.2.1. Corpo Docente Medicina 

Os docentes do curso de medicina da ESCS (Anexo D), em um total de 123 

(cento e vinte e três), com titulação de especialista (65) e mestrado (36) e 

doutorado (22) (Gráfico 1) e especialidades médicas diversificadas (Gráfico 2), 

contando-se também com um professor com graduação em Farmácia-Bioquímica e 

um em Psicologia.  

 

Gráfico 1 - Perfil do Corpo Docente do Curso de Medicina segundo a titulação 

acadêmica. 

 

(Fonte: CCM/ESCS, em 12/2017) 
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Gráfico 2 - Perfil do corpo docente médico segundo a formação especializada. 

 

 

O regime de dedicação dos docentes é, em sua larga maioria, de dedicação 

parcial, sendo 20 (vinte) horas na assistência e 20 (vinte) horas na docência, 

considerando-se o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) o qual orienta para a 

inseparável integração ensino-serviços e o definido na Lei 2771/2003 (Lei da 

Gratificação por Atividade Educacional – GAE). 

 

4.1.3. Critérios de seleção, contratação e substituição do corpo docente 

Desde sua criação, em 2001, a ESCS vem realizando processos seletivos 

internos para formação de banco de dados de Servidores da SES/DF para o 

exercício da atividade de Docência do Curso de Graduação em Medicina e no final 

de 2008 iniciou o primeiro processo seletivo para docentes do Curso de Graduação 

em Enfermagem. Nos primeiros anos de cada curso, na medida em que novas 

turmas eram criadas, esses processos garantiam o aumento necessário do quadro 

docente. Passada essa primeira fase, os processos seletivos passaram a ser 

realizados para substituir servidores que se afastam da docência, principalmente 

em decorrência de aposentadoria. 

23 

22 

15 

16 

12 

8 

6 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

0 5 10 15 20 25 

GINECOLOGIA 

PEDIATRA 

CLINICA MÉDICA e GENERALISTA 

OUTROS 

TERAPIA INTENSIVA (adulto e pediátrico) 

CLINICA GERAL 

CARDIOLOGIA 

NEFROLOGIA 

FAMILIA E COMUNIDADE 

NEUROLOGIA 

PSIQUIATRA 

ENDOCRINOLOGIA 

OTORINO-LARINGOLOGIA 

PNEUMOLOGISTA 



O corpo docente é fruto de uma seleção e capacitação direcionada para 

consolidar seu projeto educacional. Servidores da SES/DF são selecionados com 

base em critérios de dedicação, compromisso, currículo e titulação acadêmica e 

submetidos a uma capacitação pedagógica para o exercício da docência em ABP e 

de forma integrada ao serviço e a comunidade. Os aprovados no processo seletivo 

interno são os melhores classificados e aptos para atuar na docência que, após o 

processo seletivo, passam a exercer, em uma parte de sua carga horária, as 

atividades de docência e de pesquisa pela ESCS e, na outra parte, continuam a 

prestar assistência nas unidades de saúde da SES-DF, onde são lotados. Essa 

atuação está em conformidade com a Portaria Conjunta/SGA/SES nº 8, de 18 de 

julho de 2006, publicado no DODF nº 137, de 19.07.2006, que estabelece as 

atribuições do cargo de médico, enfermeiro e outras profissões, para a atuação 

assistencial e de ensino em saúde. 

Essa forma de seleção tem como base a Lei nº 2.676, de 12 de janeiro de 

2001, que em seu artigo 1- define: "Os recursos humanos necessários ao 

funcionamento da Fundação serão cedidos pela Secretaria de Estado de Saúde do 

Distrito Federal, até aprovação de seu Quadro de Pessoal, que será disciplinado 

pelo Regime de Consolidação das Leis de Trabalho". A Lei nº 2.771, de 19 de 

setembro de 2001, no artigo 1- complementa: "...a Secretaria de Estado de Saúde 

do Distrito Federal, por intermédio da FEPECS, deverá disciplinar, através de edital 

normativo, os critérios que deverão orientar a seleção de servidores ativos 

pertencentes ao Quadro Permanente da SES-DF, que poderão ser cedidos para 

atuar como docentes junto aos Cursos de Graduação da ESCS/FEPECS, 

observadas as vagas disponíveis". 

Uma das características desses processos seletivos é o direcionamento dos 

critérios para atender as necessidades do curso. O processo seletivo interno consta 

de duas etapas: a primeira consiste em análise por banca examinadora dos 

currículos dos candidatos, devidamente comprovados, conforme tabela ponderal 

definida em cada edital; a segunda é realizada mediante avaliação dos candidatos 

em um Curso Básico de Capacitação Docente. 

O Curso Básico de Capacitação Docente é a última etapa do processo 

seletivo e o processo inicial de profissionalização pedagógica do docente, 

possibilitando um primeiro contato com as bases filosóficas, científicas, 

pedagógicas e operacionais dos Cursos de Graduação da ESCS. Durante todo o 



curso são realizadas reflexões críticas sobre as práticas desenvolvidas nos cursos 

e sua articulação com os serviços de saúde da rede e do SUS/DF. 

Esses cursos básicos seguem o modelo pedagógico da ESCS, caracterizado 

por três princípios: aprendizagem centrada no estudante, baseada em problemas e 

orientada à comunidade. O candidato é inserido no cenário do exercício da 

docência em um processo de aprendizagem centrada na resolução de problemas, 

na integração da teoria e prática, no trabalho em pequenos grupos e nos métodos 

ativos de ensino-aprendizagem. A avaliação final do candidato é realizada por 

banca examinadora, utilizando um sistema de avaliação coerente com a 

metodologia utilizada e previamente definido em Edital. 

 

4.2. Pós-Graduação (lato sensu)  

A Residência em Saúde é uma modalidade de ensino em nível de 

pós-graduação lato sensu caracterizada pelo treinamento em serviço e 

supervisionada por profissionais habilitados. A ESCS apoia as atividades 

pedagógicas e administrativas das residências da SES/DF, em dois dos tipos 

habilitados pelo Ministério da Educação: Residência Médica e Residência em Área 

Profissional da Saúde (multiprofissional e uniprofissional). 

A Residência Médica e a Residência em Área Profissional de Saúde são 

atividades de ensino na SES-DF e muito importantes no desenvolvimento e 

qualificação dos serviços da SUS/DF.  

 

4.2.1. Residência Médica 

Nas Tabelas 5 e 6 são apresentados os dados relativos ao quantitativo e 

local de lotação dos residentes médicos na SES/DF, referentes ao período entre 

1995 e 2017. 

 

Tabela 5 - Quantitativo de Médicos Residentes na SES-DF, 1995 a 2017. 

Ano Quantidade 

1995 473 

1996 486 

1997 498 

1998 540 

1999 600 

2000 600 

2001 580 



2002 579 

2003 568 

2004 528 

2005 595 

2006 555 

2007 544 

2008 624 

2009 627 

2010 650 

2011 703 

2012 732 

2013 763 

2014 871 

2015 846 

2016 905 

2017 964 
(Fonte: Relatório da GREEX/CPEX /ESCS, em 12/2017). 

 

Tabela 6 - Residência Médica da SES/DF, segundo o hospital e a categoria, com 

coordenação pedagógica pela ESCS, em 2017. 

Hospitais da SES/DF Categorias  Total  
Residentes 

Hospital 

Total  
Programas 

Hospital  
 R1 R2 R3 R4 R5 

Hospital de Base do Distrito 
Federal-HBDF 

103 104 80 27 03 317 49 

Hospital Materno-Infantil de 
Brasília-HMIB 

25 26 17 20 - 88 09 

Hospital Regional da Asa 
Norte-HRAN 

46 52 09 - - 107 10 

Hospital Regional de 
Ceilândia-HRC 

21 21 09 - - 51 04 

Hospital Regional de Santa 
Maria-HRSM 

04 06 03 - - 13 02 

Hospital Regional de 
Sobradinho-HRS 

26 29 - - - 55 06 

Hospital Regional de 
Taguatinga-HRT 

59 59 18 - - 136 10 

Hospital Regional do 
Gama-HRG 

33 33 14 - - 80 05 

Hospital Regional do 
Paranoá-HRPa 

14 13 05 - - 32 04 

Hospital São Vicente de 
Paula-HSVP 

07 06 05 - - 18 01 

Residência em Rede 33 34 - - - 67 06 

Total 371 383 160 47 03 964 106 

(Fonte: CPEx/ESCS, 12/12/2017). 

 



A Tabela 6 demonstra o número de profissionais vinculados ao Programa de 

Residência Médica da SES/DF, segundo o hospital onde desenvolveram as 

atividades acadêmicas e a categoria, em 2017. Observa-se que a escola apoiou as 

atividades pedagógicas e administrativas de 106 (cento e seis) Programas, dos 

quais participaram 964 (novecentos e sessenta e quatro) residentes, distribuídos 

em 10 (dez) hospitais da SES/DF e outras unidades.  

Desde 2016, são ofertados Programas de Residência Médica em Rede da 

SES/DF, que possuem como pressuposto a rotatividade do residente em vários 

tipos de cenários: hospitais, centros de saúde, clínicas de família e unidades de 

pronto atendimento (UPA). Esses programas abrangem especialidades 

estratégicas para o SUS, que apresentam carência de profissionais médicos 

especializados, sendo elas: (1) Anestesiologia, (2) Cirurgia Geral, (3) Psiquiatria da 

Infância, (4) Medicina do Trabalho, (5) Medicina Paliativa, e (6) Medicina Geral de 

Família e Comunidade. Em 2018, serão iniciados 3 novos  Programas de 

Residência Médica em Rede: (1) Clínica Médica, (2) Medicina Física e Reabilitação 

e (3) Medicina de Emergência. 

Especificamente em relação ao programa “Medicina Geral de Família e 

Comunidade” foram ofertadas 24 (vinte e quatro) novas vagas em 2017, havendo 

ainda necessidade de atuação da ESCS para que seja efetivada a ampliação 

dessas vagas, de modo a atender a determinação da Lei Federal 12.871, que 

instituiu o Programa Mais Médicos. Em 2018, serão ofertadas 30 (trinta) novas 

vagas, o que resultará em um total de 60 (sessenta) residentes cursando o 

programa. 

 

4.2.2. Residência em área profissional de saúde 

Nas Tabelas 7 e 8 são apresentados os dados relativos ao quantitativo e 

locais de lotação dos residentes em Área Profissional de Saúde da SES/DF, no ano 

de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 7. Programas de Residência em Área Profissional de Saúde da SES/DF 

desenvolvidos em Rede, coordenados pela ESCS, no ano de 2017. 

Programas em REDE SES/DF R1 R2 
Total de  

Residentes 

Multiprofissional em Atenção Cardíaca 10 11 21 
Multiprofissional em Atenção Oncológica 12 18 30 
Multiprofissional em Saúde Coletiva 0 23 23 
Multiprofissional em Saúde da Criança 16 20 36 
Multiprofissional em Saúde do Adulto e Idoso 32 33 65 
Multiprofissional em Saúde Mental – Adulto 20 25 45 
Multiprofissional em Saúde Mental – Infanto-Juvenil 4 16 20 
Multiprofissional em Terapia Intensiva 35 48 83 
Multiprofissional em Urgência e Trauma 25 16 41 
Multiprofissional em Gestão em Políticas Públicas 8 0 8 
Multiprofissional em Saúde da Família 7 7 14 
Uniprofissional em Cirurgia Bucomaxilofacial 5 3 8 
Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica 12 14 26 
Uniprofissional Enfermagem em Centro Cirúrgico 30 21 51 
Uniprofissional Enfermagem em Nefrologia 12 7 19 
Total COREMU/ESCS 228 262 490 
(Fonte: CPEx/ESCS, 12/12/2017) 

 

Tabela 8 - Quantidade de Residentes da Área Profissional de Saúde na SES-DF 
por ano 

Ano Nº de Residentes 

2006 037 

2007 042 

2008 048 

2009 090 

2010 107 

2011 129 

2012 137 

2013 143 

2014 227 

2015 345 

2016 423 

2017 490 

TOTAL 2218 
(Fonte: CPEx/ESCS/Fepecs, 12/12/2017) 

 

4.3. Educação Superior – Pós-Graduação (stricto sensu e lato sensu) 

Os programas e/ou cursos de pós-graduação da ESCS têm por finalidade a 

ampliação da base do conhecimento científico e a qualificação de pessoal com 



aptidão ao exercício de atividades profissionais na área do ensino, da pesquisa e 

da extensão nos campos do conhecimento das Ciências da Saúde. 

Tabela 9. Cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu ofertados pela 

ESCS, segundo o público-alvo, em 2017.  

Modalidade Evento 
Público-alvo 

Clientela Qtd. 

Doutorado 
Interinstitucional 
(stricto sensu) 

Doutorado Interinstitucional 
(DINTER)  
(2016/2020) 

Docentes, pesquisadores, 
preceptores de graduação/ESCS 
e preceptores de 
residência/SES/DF  

25 

Total – Doutorado 25 

Mestrado 
Acadêmico 
(stricto sensu) 

Ciências da Sáude (1ª turma)  
(2017-2019) 

Profissionais da Saúde e áreas 
afins 

18 

Total – Mestrado Acadêmico 18 

Mestrado 
Profissional 
(stricto sensu) 

Ciências para a Saúde (4ª 
turma) 
(2015/2017) 

Servidores da SES/DF: médicos, 
psicólogos, farmacêuticos, 
nutricionistas, fisioterapeutas e 
odontólogos   

12 

Ciências para a Saúde (5ª 
turma) 
(2016/2018) 

Servidores da SES/DF: médicos, 
psicólogos, nutricionistas, 
fisioterapeutas, enfermeiros e 
especialistas em saúde 

15 

Ciências para a Saúde (6ª 
turma) 
(2017/2019) 

Servidores da SES/DF: médicos, 
psicólogos, farmacêuticos, 
nutricionistas, fisioterapeutas, 
enfermeiros e especialistas em 
saúde 

26 

Saúde da Família – ProfSaúde 
(1ª turma)  
(2017-2019) 

Docentes, preceptores e médicos 
com atuação em saúde da família. 

11 

Administração em Saúde: 
Gestão de Sistemas de Saúde 
(2015/2017) 

Docentes e preceptores de 
graduação da ESCS e dos 
programas de residência da 
SES/DF  

18 

Total – Mestrado Profissional  82 

Especialização 
(lato sensu) 

Gestão do Trabalho e da 
Educação em Saúde 
Convênio Fiocruz (2015/2017) 

Servidores da Fepecs e SES/DF 29 

Nutrição Clínica Enteral e 
Parenteral 
Convênio GANEP (2015/2017) 

Nutricionistas, médicos, 
farmacêuticos e enfermeiros da 
SES/DF (10 vagas) e profissionais 
de saúde (30 vagas) 

40 

X Curso em Homeopatia 
(2016/2017) 
Convênio Instituto de Saúde 
Integral – ISI (2016/2017) 

Médicos (3 são servidores da 
SES/DF) 

20 

Sistêmica Fenomenológica 
Familiar 
Convênio Empresa Míriam 
Braga Ltda. (2016/2017) 

Profissionais das áreas da saúde 
(6 são servidores da SES/DF) 

40 

Total – Especialização 129 



Total – Pós-Graduação 264 

Fonte: CPEx/ESCS,12/12/2017. 

 

A tabela 9 demonstra a oferta de cursos vinculados aos Programas de 

Pós-Graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) e lato sensu (especialização) 

desenvolvidos no âmbito da ESCS em 2017, na qual se observa a participação de 

25 (vinte e cinco) doutorandos, 100 (cem) mestrandos e 129 (cento e vinte nove) 

especializandos. 

Verifica-se que a escola ofertou, por meio de programas próprios ou em 

associação com outras instituições de ensino superior, cursos de pós-graduação 

stricto sensu, detalhados a seguir: 

Doutorado Interinstitucional (DINTER), na Área de Avaliação Medicina II da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

desenvolvido a partir de parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Ciências 

da Saúde da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (UnB), 

como instituição promotora, e a ESCS, como instituição receptora, tendo por 

objetivo a consolidação da pesquisa e dos programas de pós-graduação 

institucionais, bem como a viabilização de oferta futura de Curso de Doutorado 

próprio da ESCS.  

Mestrado Profissional em Ciências para a Saúde, do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências para a Saúde, na Área de Avaliação Enfermagem da 

CAPES, com entradas anuais de 18 (dezoito) estudantes, resultado de demanda 

da SES/DF para qualificação dos profissionais inseridos nos serviços de saúde do 

SUS. O curso se encontra em sua 6ª turma, caracterizando oferta contínua. 

Mestrado Acadêmico em Ciências da Saúde, do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências da Saúde: projeto aprovado pela CAPES em 

25/04/2016. Apresenta estrutura multidisciplinar em consonância com o perfil 

predominante dos Programas e Cursos de Pós-Graduação da Área de Avaliação ― 

Medicina I da CAPES. Sua primeira turma teve início em maio de 2017, com 

entrada de 18 (dezoito) mestrandos. 

Mestrado Profissional em Saúde da Família (ProfSaúde), na Área de 

Avaliação de Saúde Coletiva da CAPES, iniciativa proposta pela Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), com sede administrativa no Rio de 

Janeiro, e integrada por Instituições de Ensino Superior (IES) associadas em Rede 

Nacional no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e da 



Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNASUS). Foi aprovado pela 

CAPES em 27/10/2015, com oferta de vagas para 200 mestrandos a serem 

distribuídas pelas IES da rede a nível nacional. A primeira turma de mestrandos a 

serem certificados pela ESCS teve início em maio de 2018, com entrada de 11 

(onze) mestrandos. 

Mestrado Profissional em Administração em Saúde, na Área de Avaliação 

Saúde Coletiva da CAPES, ofertado pelo Instituto de Medicina Social da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), no âmbito do convênio que 

possui como partícipes a Fepecs e o Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde 

Coletiva (CEPESC). 

Ademais, em relação à oferta de vagas para cursos de pós-graduação stricto 

sensu, o MPCS (Mestrado Profissional em Ciências para a Saúde), até 2015, era o 

único curso ofertado no âmbito das instituições públicas vinculadas ao Governo do 

Distrito Federal. Assim, ações no sentido de fortalecer a pesquisa, inovação 

tecnológica e pós-graduação institucionais têm sido implementadas nos últimos 

anos pela ESCS, sendo esta oferta expandida com o inicio dos 4 (quatro) novos 

cursos nos últimos dois anos. Em 2017, a ESCS aderiu ainda a proposta de um 

novo programa de Doutorado Profissional a ser desenvolvido por uma rede de IES:  

Doutorado Profissional Interinstitucional em Saúde Coletiva (Saúde/Educação), na 

Área de Avaliação de Saúde Coletiva da CAPES, iniciativa proposta pela 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), com sede administrativa no 

Rio de Janeiro, e integrada por 19 (dezenove) IES nacionais e 7 (sete) IES de três 

países da América do Sul (Argentina, Colômbia e Equador). 

Por sua vez, a pós-graduação lato sensu, modalidade especialização, teve 

por finalidade dar oportunidade ao graduado de prosseguir seus estudos, 

especializando-se em uma área específica do conhecimento, com foco 

principalmente no mercado de trabalho, conferindo competências de natureza 

teórica e prática na especialidade escolhida. Em 2017, 49% dos estudantes de 

pós-graduação optaram por essa modalidade, desenvolvendo suas atividades 

acadêmicas nos quatro cursos ofertados. 

 

4.4. Educação Superior – Extensão Acadêmica 

A Extensão Acadêmica, ofertada pela ESCS, compreende cursos, 

minicursos e projetos de curta e média duração, destinados a complementar os 



conhecimentos em áreas específicas, que respondam a demandas não atendidas 

regularmente pelo ensino formal da graduação e/ou pós-graduação. A Tabela 10 

apresenta 32 (trinta e dois) cursos, minicursos, projetos e eventos de extensão 

acadêmica ofertados pela CPEx/ESCS em 2017, dos quais participaram 3.564 (três 

mil quinhentos e sessenta e quatro) estudantes, entre residentes, docentes, 

discentes e preceptores da ESCS, preceptores de residência e servidores/SES-DF.  

 

Tabela 10 - Cursos e Projetos de Extensão Acadêmica, desenvolvidas pela ESCS, 

segundo o público-alvo, 2017.  

Tipo de 
evento 

Discriminação do evento 
Público-alvo 

Clientela Qtd. 

cursos,  
mini cursos 
 e eventos 

Mini Curso: Capacitação para 
monitores do Curso de graduação 
em medicina da ESCS 

Monitores do Curso de medicina da 
ESCS  

42 

A arte de contar histórias do Curso 
de Graduação em Enfermagem 

Docentes, estudantes do Curso de 
Graduação em Enfermagem da ESCS e 
enfermeiros preceptores de enfermagem 

25 

Mini Curso de Extensão em 
Bioética e Ética I 

Residentes da SES 420 

IV Mini Curso de Extensão de 
Transtornos Mentais e do 
Comportamento 

Comunidade acadêmica dos cursos de 
Graduação de medicina do DF 

200 

I Jornada Científica da Residência 
Multiprofissional em Saúde da 
Criança 

Residentes, estudantes e profissionais 
atuantes na área de saúde 

250 

Curso de Extensão: aleitamento 
materno e alimentação 
complementar saudável 

Residentes em enfermagem obstétrica 
da SES e estudantes e docentes da 2ª 
série do Curso de graduação em 
enfermagem 

100 

Mini Curso de Extensão em 
Bioética e Ética II 

Residentes (R2 e R3) da SES 420 

Curso de extensão: 
Autoconhecimento e 
gerenciamento do tempo: curso 
vivencial com estudantes 
graduandos em enfermagem 

Estudantes da 1ª a 4ª séries do Curso de 
graduação em Enfermagem 

60 

Curso de Elaboração de Questões 
de Múltipla Escolha 

Docentes do Curso de Graduação de 
Enfermagem da ESCS 

20 

Curso de Extensão O despertar 
para o cuidado na morte e no 
processo de morrer/2017 

Estudantes do Curso de Graduação de 
Enfermagem ou medicina 

24 

Curso de Extensão Atendimento 
Pré hospitalar: Uma vivência para o 
acadêmico de enfermagem da 
ESCS/2017 

Estudantes da 4ª série do curso de 
graduação em enfermagem 

68 

Curso de Extensão Metodologia da 
problematização na prática 
pedagógica em preceptoria: Curso 
Graduação em enfermagem 

Preceptores do Curso de Graduação de 
Enfermagem da ESCS 

45 



Tipo de 
evento 

Discriminação do evento 
Público-alvo 

Clientela Qtd. 

Mini Curso de Diabetes e Síndrome 
Metabólica da Liga de Controle e 
Diabetes da ESCS 

Estudantes de medicina, médicos e 
outros profissionais da área de saúde 

120 

Mini Curso de Extensão: uso de 
Plataforma Digital para Evidências 
em Saúde 

Docentes e estudantes da ESCS 30 

Mini Curso de Extensão em 
Metodologia Científica I 

Residentes da SES 210 

Curso de Extensão Política, 
Planejamento e Gestão em Saúde 

Estudantes de pós graduação inscritos 
nos Programas de Residência Médica e 
Multiprofissional da ESCS 

50 

Curso de Extensão em 
Conhecimentos Básicos em 
Interpretação de Eletrocardiograma 

Estudantes da 4ª série do Curso de 
Graduação em enfermagem da ESDS e 
enfermeiros que atuam nos cenários de 
prática com estudantes do curso de 
enfermagem 

80 

Mini Curso Básico de Hipertensão 
Arterial  

Médicos de todas as especialidades 
Clínicas, Residentes, estudantes de 
medicina e enfermagem e profissionais 
graduados em áreas de saúde afins com 
hipertensão arterial  

150 

Simpósio de Saúde Baseada em 
Evidências SISBE 2017 

Coordenadores, docentes e discentes 
dos cursos de Mestrado Profissional e 
Acadêmico nas suas respectivas áreas 
de conhecimento; profissionais da área 
da saúde, graduandos dos cursos da 
área de Saúde. 

100 

I Jornada da Residência 
Multiprofissional em Atenção 
Cardíaca  

Estudantes, residentes, profissionais da 
secretaria de saúde do DF e da 
sociedade em geral, nas várias áreas 
que compõem as equipes de assistência 
baseada nos princípios do SUS  

150 

Mini Curso de Controle de 
Infecções Relacionadas à 
Assistência à saúde 

Residentes da SES/DF 80 

Mini Curso de Extensão em 
Metodologia Científica II 

Residentes da SES 360 

 

Mini Curso de Vigilância 
Epidemiológica  

Residentes da SES 280 

Curso de Capacitação em Ensino 
na Saúde: formação para 
preceptoria 

Preceptores da Residência da SES/DF 110 

Total – Cursos, Mini Cursos e Eventos                                                       3.352 
 

 
 
 
projetos de 
extensão 

Projeto de Extensão: Cuidados a 
vítima de violência 

Estudantes do Curso de Enfermagem da 
ESCS 

06 

Projeto de Extensão: Cuidados a 
Vítima de Trauma em Unidade de 
Terapia Intensiva 

Estudantes da 3ª série do Curso de 
Enfermagem da ESCS  

02 

Projeto de Extensão: 
aprimoramento dos estudantes de 
medicina da ESCS sobre 

Acadêmicos do Curso de Medicina da 
ESCS entre o 2º e 4º ano. 

22 



Tipo de 
evento 

Discriminação do evento 
Público-alvo 

Clientela Qtd. 

emergência e trauma 

Projeto de Extensão da Liga de 
Saúde Vascular do DF 

Alunos das Faculdades de Medicina DF: 
ESCS,FACIPLAC,UCB,UNB,UNICEUB 

40 

Projeto de Extensão: Água, 
Ambiente e Saúde: o impacto na 
condição de vida dos catadores de 
materiais recicláveis do DF 

Discente da 1ª a 4ª série do Curso de 
Medicina e Enfermagem da ESCS e 
Preceptores e/ou Docentes da 
graduação da ESCS 

30 

Projeto de Extensão: Planejamento 
e Organização de Evento Científico 
Interno da ESCS II 

Discentes da1ª, 2ª e 3ª séries dos Curso 
de Medicina e Enfermagem da ESCS 

18 

Projeto de Extensão de Ampliação 
da oferta de módulos Eletivos de 1ª 
e 4ª série do curso de medicina – 
ano 2017 

Estudantes de graduação do Curso de 
medicina da 1ª a 4ª série 

50 

Projeto de Extensão – Programa de 
Acolhimento ao Calouro 

 Discentes da 1ª a 3ª serie do Curso de 
graduação de medicina e enfermagem 

50 

Total – Projetos de Extensão -                                                                  212 

Total – Extensão Acadêmica –                                                                3.564 

Fonte: CPEx/ESCS 21/12/2017. 

 

4.5. Programas de Pesquisa na ESCS 

O Programa de Iniciação Científica da ESCS (PIC/ESCS), que concede 

bolsas de estudo de Iniciação Científica no âmbito da ESCS e da ETESB (Escola 

Técnica de Saúde de Brasília), constitui uma contrapartida ao Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPq). O PIC/ESCS, 

regulamentado por meio da Instrução Fepecs Nº 18/2005 1 , visa introduzir os 

estudantes de graduação (medicina e enfermagem) da ESCS e dos cursos técnicos 

da ETESB na metodologia científica aplicada a projetos de pesquisa, estimular o 

pesquisador-orientador a estruturar equipes de pesquisa, além de propiciar à 

instituição a formulação de políticas de pesquisa científica. 

Em relação à importância estratégica do programa, vale salientar que, 

para o desenvolvimento social e econômico de um país, é fundamental que o 

mesmo possua uma sólida base científica e tecnológica. A ciência não é episódica 

nem instantânea, mas um processo gradual e incremental, que demanda tempo e 

maturação intelectual, possuindo três vertentes muito relevantes e indissociáveis: 

(i) capacitação contínua de pessoas, (ii) infraestrutura adequada e (iii) investimento 

                                                           
1 Instrução – Fepecs Nº 18, de 23/11/2005 (DODF Nº 224, de 28/11/2005) – dispõe sobre a concessão de Bolsas de Iniciação Científica a alunos 

matriculados na Escola Superior de Ciências da Saúde e na Escola Técnica de Saúde de Brasília, ambas mantidas pela Fepecs, em contrapartida ao 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPq). 



permanente. O PIC/ESCS insere-se neste processo, principalmente na 

capacitação de pessoas para o desenvolvimento científico do Distrito Federal e do 

País. (vide anexo A) 

O PIC na ESCS teve início em 2005, envolvendo 1.072 (hum mil e 

setenta e dois) estudantes bolsistas e voluntários e 647 (seiscentos e quarenta e 

sete) Projetos de Pesquisa desenvolvidos no Programa de Iniciação Científica 

(tabela 11). Tem como objetivos centrais: 

a) propiciar conhecimentos, vivências e experiências que estimulem o 

desenvolvimento intelectual e contribuam para a construção da base 

científica necessária ao prosseguimento dos estudos; 

b) despertar a vocação científica e desenvolver aptidões para a pesquisa 

mediante a participação de estudantes em projetos de mérito científico 

reconhecido; 

c) propiciar a ESCS um instrumento de formulação de política própria de 

pesquisa para iniciação científica na graduação; 

d) institucionalizar a integração do ensino e da pesquisa com os serviços 

de saúde; 

e) propiciar ao aluno a oportunidade de participar da realização de 

pesquisa científica; 

f) fortalecer áreas de pesquisa comprometidas com as políticas públicas de 

saúde. 

 

Tabela 11. Número de projetos de pesquisa de Iniciação Científica (PIC) referente a 

processos seletivos de 2005 a 2017, com estudantes bolsistas e voluntários. 

Ano Projeto de Pesquisa PIC 
Nº de estudantes 

bolsistas e voluntários 

2005-2006 5 16 

2008-2009 29 70 

2009-2010  30 65 

2010-2011 40 82 

2011-2012  32 61 

2012-2013 45 102 

2013-2014 91 169 

2014-2015 75 0 

2015-2016 89 160 

2016-2017  110 187 

2017-2018 101 160 

Total 647 1072 
(Fonte: CPECC/ESCS, 12/2017) 



A maior parte do fomento à pesquisa científica no Brasil é realizada por 

meio de recursos públicos. Assim, a responsabilidade do governo e demais órgãos 

públicos quanto ao repasse de verbas às instituições públicas (universidades, 

laboratórios, etc.) e aos pesquisadores insere a política de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CTI) em uma questão estratégica mais ampla, abrangendo também as 

áreas econômica e social. Em relação à pesquisa específica para o setor sa de, 

desde 2   , o Minist rio da  a de financia pes uisas so re temas priorit rios para 

o sistema de sa de, cu os resultados se am capa es de dar respostas aos 

principais pro lemas de sa de da população.  

A ESCS, seguindo essa tendência de fomentar pesquisas para o 

desenvolvimento do sistema de saúde, criou a modalidade de fomento à pesquisa, 

regulamentada pela Instrução Nº 21/2008 2  - Fepecs. Ao longo deste período 

(2008-2017), o fomento tornou-se dispositivo relevante para o desenvolvimento 

local dos serviços de saúde.  

A atividade de apoio financeiro a projetos de pesquisa tem por finalidade 

fomentar pesquisas para o aprimoramento do Sistema Único de Saúde do Distrito 

Federal, da educação em saúde e da qualidade de vida e saúde da população, em 

consonância com os eixos de pesquisa prioritários definidos pela ESCS e SES/DF, 

quais sejam: 

I. Política de Atenção à Saúde: Gestão, Acesso, Qualidade e 

Financiamento; 

II. Economia da Saúde e Tecnologias em Saúde; 

III. Doenças e Agravos; 

IV. Cuidados de Saúde de Grupos Populacionais Especificados; 

V. Promoção da Saúde; e 

VI. Meio Ambiente e Vigilância em Saúde. 

De 2008 até 2017 foram financiados 81 (oitenta e um) projetos de pesquisa 

(vide Anexo C) com um valor total de R$ 4.923.383,12 (Tabela 12).  

 

Tabela 12. Recursos aplicados no financiamento de projetos de pesquisa 

selecionados na ESCS, de 2008 a 2017. 

Ano Total anual concedido (R$) 

2008 R$192.699,50 

2009 R$147.761,15 

                                                           
2 Instrução Nº 21, de 6/10/2008 (DODF Nº 207, de 16/10/2008) – dispõe sobre o fomento a pesquisas em saúde pela Fepecs. 



2010 R$139.326,40 

2011 R$290.256,65 

2012 R$308.859,00 

2013 R$370.831,00 

2014 R$171.302,00 

2015 R$331.698,21 

2016 R$300.000,00 

2017 R$417.915,30 

Total R$4.923.383,12 

 

E ainda, relativo à pesquisa, a publicação do periódico Comunicação em 

Ciências da Saúde - CCS tem como objetivo divulgar trabalhos científicos 

relacionados a todas as áreas de saúde e ciências afins, que contribuam para a 

compreensão e resolução dos problemas de saúde.  

O periódico está aberto a contribuições nacionais e internacionais, na 

forma de artigo original, ensaio, revisão sistemática sem metanálise (ou revisão 

integrativa), revisão sistemática com metanálise (ensaios clínicos, estudos 

observacionais ou estudos de acurácia), overview de revisões sistemáticas, 

narrativas em saúde, artigo de opinião, relato de experiência e resenha. 

Como estratégia de qualificação do periódico, foi desenvolvido em 2017 

sua versão online, para submissão e avaliação de artigos. O site com essa versão 

está hospedado no Serviço de Editoração Eletrônica de Revistas – SEER, 

desenvolvido pela Open Journal Systems (OJS) e disponibilizado gratuitamente 

para a ESCS por meio de parceria com o Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia - IBICT e a Universidade de Brasília.  

Sua periodicidade é de 04 fascículos (números) por ano, 

disponibilizados gratuitamente no site da revista (www.escs.edu.br/revistaccs). 

 

5. Política de gestão da ESCS 

O gerenciamento acadêmico-administrativo é realizado por meio de 

instâncias colegiadas, de forma contínua, sendo realizado por comissões que 

trabalham aspectos variados do curso, corrigindo rumos, aperfeiçoando blocos 

temáticos, propondo novos problemas e gerenciando o desempenho de alunos e 

docentes.  

 

Comissão de Currículo 
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Comissão mista de gestores, professores e alunos, de caráter permanente, 

com a representação docente e discente indicada por votação entre seus pares e 

que se renova a tempos regulares, cabendo-lhe aprovar a proposição operacional 

das unidades educacionais do currículo do Curso, à luz dos princípios e diretrizes e 

das sequências definidas pelos projetos pedagógicos dos cursos, conferindo-lhes 

direcionalidade própria conforme a estratégia de ensino do curso. 

 

Comissão de Avaliação 

Igualmente permanente e renovável, mas independente das outras 

comissões em vista de seu caráter executivo, a Comissão de Avaliação é composta 

por representantes do corpo docente, discente, técnico-administrativo e 

representante da sociedade civil e da mantenedora. Sua tarefa é de avaliação 

institucional interna, de sistematização e de prestação das informações solicitadas 

pelos órgãos educacionais (Resolução 9/2017). 

6. Responsabilidade social da IES 

A preocupação central da ESCS consiste na melhoria da qualidade da 

assistência à saúde da população do Distrito Federal e Entorno. Para tanto, recorre 

a diversas vias. 

Em primeiro lugar, seus cursos de graduação - medicina e enfermagem - 

contam, em seu processo seletivo de 80 (oitenta) vagas para cada curso, com duas 

concorrências: uma ampla e outra destinada a egressos dos ensinos fundamental e 

médio das escolas públicas vinculadas à Secretaria de Educação do DF, conforme 

Lei Distrital nº 3.361, de 15 de junho de 2004. Tais cursos visam à formação de 

profissionais da saúde, segundo as demandas do SUS-DF. 

A diversificação do acesso se faz acompanhar de políticas para garantia da 

permanência do discente. Nessa linha, integra o espectro das atenções a Bolsa 

Permanência que é um auxílio financeiro mensal a estudantes matriculados nos 

cursos de graduação da ESCS em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

como forma de garantir a continuidade e a conclusão da graduação dos estudantes 

beneficiados pela Lei nº 3.361/2004, assim como os serviços de orientação 

psicopedagógicos. 

Os cursos de pós-graduação lato sensu, incluindo residências, configuram- 

se também em atendimento à parcela de responsabilidade social da IES, uma vez 



que se destinam à mesma causa. 

 

7 Organização Administrativa da IES  

 

7.1 Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma 

Institucional e Acadêmico 

A ESCS, para os efeitos de sua administração, conta com órgãos 

normativos, consultivos e deliberativos; executivos e suplementares. 

 

7.2 Órgãos Normativos, Consultivos e Deliberativos da ESCS 

São Órgãos Normativos, Consultivos e Deliberativos da ESCS: 

I - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) 

II - Colegiado de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa (CoPGEP)  

IIII - Colegiado de Cursos de Graduação (CoCG) 

IV - Comissão de Currículo do Curso de Graduação (CCCG)  

V - Comissão de Currículo do Curso de Pós-Graduação (CCCPG) 

VI - Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

7.2.1 Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE 

A ESCS possui um Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), 

órgão deliberativo e normativo, dos cursos de graduação, pós-graduação, extensão 

e pesquisa, tendo por composição: 

I - o Diretor da ESCS, seu Presidente nato; 

II - os Coordenadores dos Cursos de Graduação; 

III - o Coordenador de Cursos de Pós-Graduação e Extensão; 

IV - o Coordenador de Pesquisa e Comunicação Científica; 

V - os Gerentes de Educação dos cursos de graduação; 

VI - o Gerente de Residência, Especialização e Extensão; 

VII - o Gerente de Cursos de Mestrado e Doutorado; 

VIII - o Secretário de Assuntos Acadêmicos; 

IX - o Diretor Executivo, como representante da Mantenedora; 

X - um representante do corpo docente de cada curso de graduação;  

XI -  um representante do corpo docente do curso de pós-graduação stricto sensu; 

XII -  um representante do corpo docente de pós-graduação lato sensu;  

XIII -  um representante do corpo discente de cada curso de graduação; 



XIV - um representante discente da pós-graduação stricto sensu; 

XV - um representante discente da pós-graduação lato sensu; 

XVI - um representante do corpo técnico-administrativo da ESCS; 

XVII - um representante da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 

Os membros mencionados nos incisos de I a IX têm mandatos coincidentes 

com o exercício de seus respectivos cargos.  

Os membros representantes mencionados nos incisos X a XV são 

indicados pelos seus pares, com mandato de um ano, sendo permitida uma única 

recondução consecutiva. 

O representante mencionado no inciso XVI é indicado pelo Secretário de 

Estado de Saúde do Distrito Federal, com mandato de um ano. 

Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), presidido pelo 

Diretor Geral da ESCS, compete: 

I - formular as políticas globais da ESCS; 

II - propor à Mantenedora sua programação anual de trabalho com a respectiva 

proposta orçamentária e o plano de aplicação de recursos; 

III - propor a criação, transformação e extinção de cursos; 

IV - propor alteração no número de vagas dos cursos de graduação, ouvido o 

Colegiado de Cursos de Graduação; 

V - deliberar sobre a forma e os processos de ingresso de candidatos aos cursos de 

graduação e pós-graduação; 

VI - propor alterações no presente regimento; 

VII - aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);  

VIII - aprovar o Projeto Pedagógico dos Cursos da ESCS, bem como suas 

alterações, ouvido os respectivos os relatórios dos colegiados; 

IX - apreciar, em grau de recurso, as decisões da Direção Geral da ESCS;  

X - resolver os casos omissos deste Regimento, ouvidos os Colegiados; 

XI - deliberar, em nível recursal, sobre os relatórios de avaliação de desempenho 

do docente; 

XII - aprovar o regulamento da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e apreciar os 

relatórios de avaliação institucional;  

XIII - aprovar o relatório anual da Direção Geral; 

XIV - criar e regulamentar a concessão de títulos honoríficos, prêmios e distinções 

como recompensa e estímulo às atividades acadêmicas e administrativas;  



XV - estabelecer as normas disciplinares para a comunidade acadêmica. 

 

7.2.2. Colegiado de Cursos de Graduação  

A ESCS possui um Colegiado de Cursos de Graduação (CoCG), órgão 

deliberativo e normativo, dos cursos de graduação, tendo por composição: 

I - o Diretor Geral da ESCS, seu Presidente nato; 

II - os Coordenadores dos Cursos de Graduação; 

III - os Gerentes dos Cursos de Graduação; 

IV - um representante discente de cada curso de graduação;  

V - um representante docente de cada curso de graduação. 

Os membros mencionados nos incisos de I a III têm mandatos coincidentes 

com o exercício de seus respectivos cargos.  

Os membros representantes mencionados nos incisos IV a V são indicados 

pelos seus pares, com mandato de um ano, sendo permitida uma única recondução 

consecutiva. 

Ao Colegiado de Cursos de Graduação (CoCG) compete: 

I - supervisionar o cumprimento do projeto pedagógico, as matrizes curriculares e 

os planos de ensino-aprendizagem dos Cursos de Graduação;  

II - aprovar regulamentação referente aos aspectos operacionais dos Cursos de 

Graduação; 

III - aprovar, anualmente, os calendários acadêmicos, a matriz curricular e os 

planos de ensino e aprendizagem; 

IV - deliberar sobre transferência de discentes, trancamento excepcional e 

cancelamento de matrículas;  

V - aprovar os relatórios das Coordenações de Curso de Graduação; 

VI - deliberar sobre normas de atuação e distribuição de carga horária do corpo 

docente; 

VII - deliberar sobre solicitações e recursos acadêmicos oriundos do corpo 

discente;  

VIII - propor normas para a concessão de bolsas de estudos acadêmicos; 

IX - deliberar, em nível recursal, os atos da Comissão de Currículo e dos 

Coordenadores dos Cursos de Graduação; 



X - aprovar a regulamentação para participação da comunidade acadêmica em 

cursos, congressos, estágios extracurriculares e outros certames técnicos, 

científicos e culturais; 

XI - aprovar o regulamento dos órgãos suplementares da ESCS; 

XII - aprovar relatório anual da coordenação do curso de graduação e encaminhar a 

Direção Geral da ESCS. 

 

7.2.3. Colegiado de Pós-Graduação Extensão e Pesquisa 

A ESCS possui um Colegiado de Pós-Graduação Extensão e Pesquisa 

(CoPGEP), órgão deliberativo e normativo, dos Cursos de Pós-Graduação, 

Extensão e Pesquisa, tendo por composição: 

 

I - o Diretor Geral da ESCS, seu Presidente nato; 

II - o Coordenador de Pós-Graduação e Extensão; 

III - o Coordenador de Pesquisa e Comunicação Científica;  

IV - o Gerente de Residência, Especialização e Extensão; 

V - o Gerente de Cursos de Mestrado e Doutorado; 

VI - o Gerente de Pesquisa; 

VII - o Chefe do Núcleo de Desenvolvimento e Controle de Projetos de Pesquisa; 

VIII - um representante do corpo docente dos programas de pós-graduação stricto 

sensu; 

IX - um representante do corpo docente dos programas de pós-graduação lato 

sensu;  

X - um representante do corpo discente da pós-graduação stricto sensu; 

XI - um representante do corpo discente da pós-graduação lato sensu. 

 

Os membros mencionados nos incisos de I a VII têm mandatos 

coincidentes com o exercício de seus respectivos cargos.  

Os membros representantes mencionados nos incisos VIII a XI são 

indicados pelos seus pares, com mandato de um ano, sendo permitida uma única 

recondução consecutiva. 

 

Ao Colegiado de Pós-Graduação Extensão e Pesquisa (CoPGEP) 

compete: 



 

I - aprovar e supervisionar a matriz curricular, os planos de ensino-aprendizagem 

de cursos de pós-graduação, pesquisa e extensão da ESCS e os regulamentos 

correspondentes; 

II - avaliar o cumprimento do plano de trabalho desenvolvido nos cursos de 

pós-graduação, na pesquisa e na extensão; 

III - propor a criação, transformação e extinção de cursos de pós-graduação; 

IV - deliberar sobre os requisitos de oferta de cursos de Pós-Graduação;  

V - homologar o resultado das defesas de tese ou dissertação; 

VI - aprovar o regulamento da Pós-Graduação e validar no CEPE; 

VII - deliberar sobre normas de atuação e distribuição de carga horária do corpo 

docente; 

VIII - estabelecer as normas de seleção e admissão de candidatos aos cursos de 

pós-graduação e apresentar ao CEPE; 

IX - estabelecer as normas e políticas de fomento à pesquisa; 

X - deliberar sobre as normas para concessão de bolsas de estudo de 

pós-graduação; 

XI - deliberar sobre as normas e políticas de iniciação científica;  

XII - estabelecer as normas e diretrizes de apoio à pesquisa e à extensão na ESCS; 

XIII - deliberar sobre solicitações e recursos oriundos do corpo discente da 

pós-graduação;  

XIV - deliberar, em nível recursal, os atos do Coordenador de Curso de 

Pós-Graduação e Extensão e do Coordenador de Pesquisa e Comunicação 

Científica; 

XV - aprovar relatório anual das coordenações de Pós-Graduação e Extensão e 

Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica. 

 

7.2.4. Comissão de Currículo 

A Comissão de Currículo do Curso de Graduação é órgão deliberativo e 

tem por composição: 

I - o Coordenador do Curso de Graduação, seu presidente nato; 

II - o Gerente de Educação; 

III - o Gerente de Desenvolvimento Docente e Discente; 

IV - o Gerente de Avaliação; 



V - os Coordenadores de Série; 

VI - os Coordenadores de Programas Educacionais; 

VII - um representante do corpo docente; 

VIII - um representante do corpo discente. 

Os representantes mencionados nos itens VII e VIII serão indicados pelos 

respectivos órgãos de representação. 

À Comissão de Currículo do Curso de Graduação compete: 

I - aprovar a proposição operacional do currículo do curso, em conformidade com 

os projetos pedagógicos dos cursos, conferindo-lhes direcionalidade própria;  

II - analisar e aprovar o planejamento e os programas das unidades educacionais; 

III - verificar a adequação dos métodos e das estratégias de avaliação propostos 

para cada unidade educacional; 

IV - conferir a disponibilidade dos recursos necessários ao desenvolvimento das 

unidades educacionais; 

V - acompanhar o desenvolvimento dos processos pedagógicos e avaliativos dos 

cursos, propondo reformulações quando identificadas fragilidades, incluindo 

atividades extracurriculares; 

VI - elaborar e publicizar relatórios de suas atividades;  

VII - acompanhar os processos acadêmicos, observando as necessidades e as 

exigências específicas de cada série do curso; 

VIII - deliberar sobre as atividades do corpo docente de maneira a garantir o 

cumprimento do planejamento das unidades educacionais; 

IX - propor alterações no PPC, na matriz curricular e no calendário acadêmico; 

X - seguir e fazer seguir o PPC e a matriz curricular. 

Os membros mencionados nos incisos de I a IV têm mandatos coincidentes 

com o exercício de seus respectivos cargos. 

Os membros mencionados nos incisos de V e VI têm mandatos coincidentes 

com o exercício de suas atividades acadêmicas. 

Os membros representantes mencionados nos incisos VII e VIII são 

indicados pelos seus pares, com mandato de um ano, sendo permitida uma única 

recondução consecutiva. 

 

7.2.5. Comissão Própria de Avaliação 



O processo de avaliação interna ou autoavaliação da ESCS é coordenado 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), que tem atuação autônoma em relação 

aos órgãos colegiados da instituição. 

 A CPA tem a missão de realizar a avaliação institucional interna e de 

sistematização e prestação das informações institucionais solicitadas pelos órgãos 

educacionais, observando: 

I - análise global e integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso 

social, finalidades e responsabilidades sociais da ESCS;  

II - o caráter público de todos os procedimentos; 

III - o respeito à identidade de cada curso; 

IV - a participação do corpo social da instituição. 

A CPA é composta por membros da comunidade acadêmica, conforme 

regulamentação, sendo vedada a existência de maioria absoluta por parte de 

qualquer um dos segmentos representados. 

A avaliação institucional da ESCS tem por objetivo identificar o seu perfil e as 

ressonâncias de sua atuação, por meio da análise de seus cursos, programas, 

projetos e setores, considerando: 

I - a missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

II - a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e respectivas 

formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para a produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais atividades 

extracurriculares; 

III - a responsabilidade social da ESCS, sua contribuição em relação à inclusão 

social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória intelectual, da produção artística e do patrimônio cultural; 

IV - a comunicação com a sociedade; 

V - as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo administrativo, 

seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas ações de trabalho; 

VI - a organização e gestão da ESCS, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos Colegiados e das Comissões de Currículos, sua 

independência e autonomia na relação com a mantenedora e a participação dos 

segmentos da comunidade acadêmica nos processos decisórios; 

VII - a infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 



VIII - as políticas de atendimento aos discentes; 

IX - a inserção efetiva na rede SES-DF e a integração ensino serviço e comunidade. 

 

7.3. Órgãos Executivos da ESCS 

I - Direção Geral 

II - Secretaria de Assuntos Acadêmicos  

III - Coordenação do Curso de Graduação  

a. Secretaria do Curso de Graduação; 

b. Gerência de Educação; 

c. Gerência de Desenvolvimento Docente e Discente; 

d. Gerência de Avaliação. 

IV - Coordenação de Cursos de Pós-Graduação e Extensão 

a. Secretaria do Curso de Pós-Graduação;  

b. Gerência de Residência, Especialização e Extensão; 

c. Gerência de Cursos de Mestrado e Doutorado. 

V - Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica 

a. Gerência de Pesquisa. 

 

7.3.1. Da Diretoria Geral da ESCS 

A administração da ESCS é exercida pela Direção Geral, com funções 

integradas, nos termos deste Regimento. 

A Direção Geral é assumida por docente em exercício na ESCS, indicada 

pelo Secretario de Estado de Saúde do Distrito Federal. 

A Direção Geral da ESCS indica seu substituto em suas ausências e 

impedimentos temporários e ocasionais. .  

Ao Diretor Geral compete: 

I - dirigir, coordenar, administrar e representar a ESCS perante aos sistemas de 

ensino; aos órgãos federais e locais e à comunidade em geral; 

II - indicar os Coordenadores dos Cursos de Graduação; de Pós-Graduação e 

Extensão; de Pesquisa e Comunicação Científica; e o Secretário de Assuntos 

Acadêmicos; 

III - convocar e presidir as sessões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e 

dos Colegiados; 



IV - aprovar, como presidente dos Colegiados e do Conselho, normas ad 

referendum;  

V - elaborar e encaminhar, à Mantenedora, proposta orçamentária e plano de 

aplicação de recursos; 

VI - exercer o poder disciplinar; 

VII - conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados expedidos pela ESCS; 

VIII - apresentar, anualmente, ao Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 

relatório de atividades da ESCS; 

IX - propor convênios ao CEPE de acordo com as normas da mantenedora; 

X - executar e acompanhar a tramitação de processos dos atos de credenciamento, 

recredenciamento, autorização e reconhecimento dos cursos da ESCS; 

XI - cumprir e fazer cumprir a legislação e o presente Regimento; 

XII - indicar servidores para exercer as funções de assessoramento, coordenação e 

chefia, conforme estabelecido neste Regimento; 

XIII - designar servidores para comporem grupo de trabalho, banca examinadora e 

comissões. 

 Somente as decisões do Diretor Geral de natureza acadêmica serão 

passíveis de recurso dirigido ao CEPE.  

 

7.3.2. Da Secretaria de Assuntos Acadêmicos 

A Secretaria de Assuntos Acadêmicos (SAA), subordinada à Direção Geral, 

é órgão de assessoramento e execução das atividades relacionadas à vida 

acadêmica do corpo discente. 

A Secretaria de Assuntos Acadêmicos é assumida por profissional de nível 

superior, preferencialmente com formação em assuntos educacionais, indicado 

pela Direção Geral da ESCS. 

A Secretaria de Assuntos Acadêmicos tem como atribuições: 

I - administrar o sistema operacional acadêmico; 

II - providenciar, de acordo com legislação pertinente, o registro de diplomas dos 

discentes graduados; 

III - colaborar na elaboração dos calendários acadêmicos dos cursos e acompanhar 

o seu cumprimento; 

IV - supervisionar a efetivação dos registros dos discentes de graduação, 

pós-graduação e extensão, realizada pela secretaria do curso; 



V - planejar e acompanhar os relatórios acadêmicos do corpo docente e do corpo 

discente; 

VI - atender e orientar os discentes encaminhados ao setor;  

VII - orientar, planejar, supervisionar e acompanhar os processos de admissão de 

discentes nos cursos da ESCS; 

VIII - planejar e acompanhar processo de oferta de vagas e de matrícula nos cursos 

da ESCS e o cumprimento dos componentes curriculares nos cursos de graduação, 

pós-graduação e extensão; 

IX - emitir e assinar, em conjunto com a Direção Geral, os diplomas e certificados, 

conferidos pela Escola, os termos de colação de grau e os históricos escolares 

finais; 

X - encaminhar à Direção Geral, estatísticas sobre a movimentação dos discentes, 

tais como trancamento de matrícula, transferência, abandono e desistências; 

XI - apresentar à Direção Geral, em tempo hábil, todos os documentos a serem 

visados ou assinados; 

XII - trazer em dia a coleção de livros de leis, regulamentos, despachos e ordens de 

serviços; 

XIII - apresentar relatório anual de movimentos acadêmicos dos cursos da ESCS; 

XIV - fazer expedir e subscrever a correspondência fundamentada nos registros 

acadêmicos da ESCS  

XV - emitir carta sobre a situação acadêmica de discentes, bem como emitir 

declarações a egressos e a comunidade externa;  

 

7.3.3. Das Coordenações dos Cursos de Graduação 

A Coordenação do Curso de Graduação, subordinada à Direção Geral, será 

assumida por docente em exercício na ESCS. 

 A Coordenação de Curso terá a seguinte composição: 

I - Gerência de Educação; 

II - Gerência de Desenvolvimento Docente e Discente; 

III - Gerência de Avaliação; 

IV - Secretaria do Curso.  

A Coordenação do Curso de Graduação tem como atribuições: 

I - planejar, coordenar e supervisionar a execução do programa curricular do curso; 



II - cumprir e fazer cumprir os planos de ensino-aprendizagem, observando o 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC);  

III - supervisionar a execução do programa curricular, especialmente no que se 

referir à observância do calendário acadêmico, pontualidade, assiduidade e 

cumprimento de atividades pelo corpo docente e discente; 

IV - apresentar relatório de atividades ao colegiado de graduação;  

V - presidir as atividades da Comissão de Currículo; 

VI - manter intercâmbio com instituições de ensino e de pesquisa. 

 

7.3.3.1. Da Gerência de Educação  

A Gerência de Educação (GE) é responsável pela organização e 

desenvolvimento das atividades estabelecidas no Projeto Pedagógico do Curso de 

Graduação, visando à melhoria do processo de ensino e aprendizagem e deve ter 

atuação externa para intercâmbio e aperfeiçoamento da relação entre Escola, 

serviços de saúde e instituições de ensino e de pesquisa. 

A Gerência de Educação tem sob sua subordinação os coordenadores de 

série e os coordenadores de programa educacionais. 

 A Gerência de Educação, assumida por docente em exercício na ESCS, tem 

como atribuições: 

I - promover o desenvolvimento dos programas educacionais;  

II - participar e supervisionar o planejamento e execução das Unidades 

Educacionais; 

III - assessorar a coordenação do curso nos processos educacionais e na gestão 

acadêmica; 

IV - assessorar docentes em atividades de elaboração das unidades educacionais;  

V - apoiar no processo de qualificação docente e de preceptores de ensino de 

graduação; 

VI - elaborar e apresentar relatórios das atividades da Gerência para a 

coordenação do Curso;  

VII - supervisionar, em conjunto com os coordenadores de série, o cumprimento 

das jornadas de trabalho dos docentes; 

VIII - planejar e executar, em conjunto com a gerência de avaliação, a avaliação das 

unidades educacionais; 



IX - assessorar na supervisão das atividades pedagógicas, visando à melhoria do 

processo ensino e aprendizagem; 

X - realizar reuniões com os coordenadores de serie e coordenadores de 

programas educacionais. 

Aos Coordenadores de Série, entre outros, compete: 

I - acompanhar a vida acadêmica dos discentes;  

II - coordenar e supervisionar as atividades dos docentes da série; 

III - providenciar a substituição de docentes nas faltas e impedimentos;  

IV - coordenar e gerenciar as atividades educacionais desenvolvidas na respectiva 

série de modo a garantir o cumprimento do plano de ensino e aprendizagem; 

V - supervisionar o cumprimento das jornadas de trabalho dos docentes, 

comunicando, imediatamente a Gerência de Educação, eventuais ausências; 

VI - realizar a gestão administrativa da série de modo a garantir a entrega, dentro 

dos prazos estabelecidos, da documentação referente aos processos acadêmicos 

dos discentes;  

VII - promover a integração dos programas educacionais da série. 

Às Coordenações dos Programas Educacionais, entre outros, compete: 

I - planejar e supervisionar o respectivo programa educacional, de modo a 

conferir-lhe coerência e direcionalidade conforme o Projeto Pedagógico do Curso;  

II - promover a integração do programa entre as séries; 

III - apresentar à Gerência de Educação relatório anual das atividades 

desenvolvidas e propostas de alterações para o ano seguinte.  

 

7.3.3.2. Da Gerência de Desenvolvimento Docente e Discente 

A Gerência de Desenvolvimento Docente e Discente (GDDD), assumida 

preferencialmente por docente em exercício na ESCS, tem como atribuições: 

I - planejar e implementar as atividades que promovam o desenvolvimento 

interpessoal no contexto formativo profissional do docente/discente e preceptor; 

II - propor as políticas e ações institucionais de apoio ao discente; 

III - identificar ações para atendimento das necessidades psicopedagógicas e 

sociais do corpo discente; 

IV - planejar e coordenar os processos seletivos de docentes e preceptores; 

V - planejar, executar e avaliar a política de qualificação do corpo docente; 



VI - planejar e executar, em conjunto com a gerência de avaliação, a avaliação 

docente; 

VII - assessorar na supervisão das atividades pedagógicas, visando à melhoria do 

processo ensino e aprendizagem; 

VIII - promover as atividades de extensão da graduação; 

IX - apresentar à Coordenação do Curso relatório anual das atividades da gerência. 

 

7.3.3.3. Da Gerência de Avaliação 

A Gerência de Avaliação (GA), assumida preferencialmente por docente em 

exercício na ESCS, tem como atribuições: 

I - formular, em conjunto com a Comissão de Currículo do Curso de Graduação, o 

sistema de avaliação de desempenho dos discentes; 

II - planejar e coordenar a avaliação formativa e somativa de desempenho do 

discente; 

III - propor, implementar e monitorar indicadores de qualidade para avaliação de 

desempenho do discente; 

IV - participar, em conjunto com a Gerência de Desenvolvimento Docente e 

Discente, da avaliação de desempenho docente; 

V - participar, em conjunto com a Gerência de Educação, da avaliação dos 

programas educacionais;  

VI - elaborar e atualizar o manual de avaliação, formatos e instrumentos de 

avaliação, submetendo-o ao Colegiado de Graduação; 

VII - participar da elaboração dos processos avaliativos; 

VIII - assessorar na supervisão das atividades pedagógicas, visando a melhoria do 

processo ensino e aprendizagem; 

IX - realizar estudos/pesquisas para validação dos instrumentos e formatos de 

avaliação utilizados no Curso; 

X - apresentar relatório anual com os indicadores de qualidade dos processos de 

avaliação desenvolvidos.  

 

7.3.3.4. Secretaria de Curso  

A Secretaria de Curso é subordinada à Coordenação do Curso e 

supervisionada, tecnicamente, pela Secretaria de Assuntos Acadêmicos. 

 A Secretaria de Curso tem como atribuições: 



I - prestar atendimento e orientações ao corpo discente e docente; 

II - manter atualizada a documentação acadêmica do corpo discente; 

III - realizar registro de matrícula nas datas previstas em calendário acadêmico dos 

discentes ingressantes; 

IV - receber do docente o registro de frequência dos discentes, devidamente 

preenchido e sem rasuras; 

V - acompanhar e apurar o registro de frequência dos discentes e informar, junto à 

coordenação do curso, sobre possível excesso de faltas; 

VI - expedir documentação acadêmica de acordo com legislação vigente; 

VII - manter atualizadas as informações acadêmicas dos discentes no sistema de 

gestão acadêmica; 

VIII - informar à coordenação do curso os afastamentos dos discentes; 

IX - emitir declaração a discentes com situação regular. 

 

7.3.4. Da Coordenação de Cursos de Pós-Graduação e Extensão 

A Coordenação de Cursos de Pós-graduação e Extensão (CPEx) tem como 

objetivo coordenar e supervisionar a execução dos Programas dos Cursos de 

Pós-graduação e Extensão, tendo a seguinte composição: 

I - Gerência de Residência, Especialização e Extensão (GREEx): 

II - Gerência de Cursos de Mestrado e Doutorado (GCMD). 

 A Coordenação de Cursos de Pós-graduação e Extensão deve ser assumida 

por docente em exercício na ESCS, com comprovada experiência na área, com 

título de Doutorado. 

 A Coordenação de Cursos de Pós-graduação e Extensão tem como 

atribuições: 

I - coordenar as atividades de planejamento, avaliação e execução dos cursos de 

pós-graduação e extensão; 

II - promover parcerias com instituições nacionais e internacionais, visando 

fortalecer os programas de pós-graduação; 

III - supervisionar a execução do regime didático de cada curso; 

IV - submeter à consideração do Colegiado de Pós-Graduação, Extensão e 

Pesquisa, o plano de atividades a serem desenvolvidas em cada ano letivo; 

V - apresentar relatório de atividades dos cursos de pós-graduação ao Colegiado 

de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa; 



VI - apreciar os planos de ensino-aprendizagem sob a responsabilidade dos 

docentes do curso, providenciando o efetivo exercício das aulas e o seu bom 

rendimento; 

VII - encaminhar à biblioteca os produtos desenvolvidos pelos programas de 

pós-graduação; 

VIII - submeter à Direção Geral da ESCS normas de seleção e admissão de 

candidatos aos cursos de pós-graduação, bem como calendários e currículos dos 

cursos; 

IX - promover a integração entre a pós-graduação e a graduação. 

 

7.3.4.1. Da Gerência de Residência, Especialização e Extensão 

À Gerência de Residência, Especialização e Extensão (GREEx) tem por 

objetivo administrar e gerenciar as atividades pedagógicas referentes aos 

Programas de Residências e aos Cursos de Especialização e Extensão, em 

consonância com seus marcos regulatórios.  

A Gerência de Residência, Especialização e Extensão (GREEx) tem a 

seguinte composição: 

I - Núcleo de Residência (NR); 

II - Núcleo de Especialização e Extensão (NEEx). 

 A Gerência de Residência, Especialização e Extensão deve ser assumida, 

preferencialmente, por docente em exercício na ESCS, com título de Mestrado. 

 A Gerência de Residência, Especialização e Extensão tem como 

atribuições:  

I - apoiar o desenvolvimento de projetos de Programas de Residência e de Cursos 

de Especialização e Extensão; 

II - estimular atividades de extensão e sua integração com os currículos; 

III - divulgar a legislação e as informações necessárias para o exercício de 

orientação acadêmica para o corpo discente; 

IV - elaborar relatório sobre o funcionamento e acompanhamento dos Programas 

de Residência e de Cursos de Especialização e Extensão e encaminhar ao 

Colegiado de Pós-Graduação; 

V - submeter à Coordenação de Cursos de Pós-graduação e Extensão assuntos 

relativos ao regime didático das atividades de docentes e discentes; 

VI - promover ações de suporte ao desenvolvimento dos programas de residência; 



VII - intermediar a relação entre a ESCS e as instâncias reguladoras dos programas 

de residência. 

 O Núcleo de Residência deve ser assumido, preferencialmente, por docente 

em exercício na ESCS, com título de especialista e tem como atribuições executar 

e acompanhar as atividades referentes aos programas de residência. 

O Núcleo de Especialização e Extensão deve ser assumido, 

preferencialmente, por docente em exercício na ESCS e tem como competência 

executar e acompanhar as atividades dos cursos de especialização e extensão. 

 

7.3.4.2. Da Gerência de Cursos de Mestrado e Doutorado 

 A Gerência de Cursos de Mestrado e Doutorado (GCMD) tem por objetivo 

planejar e gerenciar as atividades dos cursos de Mestrado e Doutorado, na forma 

da legislação vigente e é ocupada preferencialmente por docente em exercício na 

ESCS, com título de doutorado. 

A Gerência de Cursos de Mestrado e Doutorado tem como atribuições: 

I - desenvolver projetos de cursos de mestrado e doutorado; 

II - divulgar a legislação e informações necessárias para o corpo docente e 

discente; 

III - elaborar relatório sobre o funcionamento e acompanhamento dos Cursos de 

Mestrado e Doutorado e apresentar ao Colegiado da Pós-Graduação; 

IV - submeter à Coordenação de Cursos de Pós-Graduação e Extensão os 

assuntos relativos ao regime didático das atividades de docentes e discentes 

vinculados à pós-graduação; 

V - promover ações de suporte aos coordenadores dos programas de 

pós-graduação Stricto sensu no desenvolvimento de suas atribuições. 

 

7.3.5. Da Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica 

A Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica (CPECC) tem como 

objetivo planejar, coordenar, supervisionar, analisar, avaliar, monitorar e divulgar 

programas, ações e resultados referentes ao Fomento à Pesquisa, Iniciação 

Científica e as demandas de evidências científicas em saúde para gestores, 

visando contribuir para o desenvolvimento e inovação científica e tecnológica e tem 

sob sua subordinação a Gerência de Pesquisa (GP). A Coordenação de Pesquisa 



e Comunicação Científica, ocupada por docente em exercício na ESCS, com 

titulação de doutorado, tem como atribuições: 

I - coordenar atividades relativas ao planejamento, apoio e avaliação de projetos 

pesquisa e outras ações relacionadas à pesquisa realizadas no âmbito da ESCS e 

da SES; 

II - coordenar ações relativas à publicação do periódico científico e comunicação 

em ciências da saúde; 

III - promover a produção de evidências científicas em saúde; 

IV - promover parcerias com instituições nacionais e internacionais na área de 

ciências da saúde;  

V - promover eventos científicos voltados à pesquisa em ciências da saúde; 

VI - divulgar, em conjunto com a Coordenação de Pós-Graduação e Extensão, 

resultados de pesquisa científicas na área de ciências da saúde; 

VII - planejar, avaliar e analisar, por meio de instrumento específico, processo 

seletivo para execução de projetos de pesquisa; 

VIII - promover o suporte aos convênios estabelecidos com instituições de fomento 

à pesquisa em ciências saúde. 

 

 

7.3.5.1. Da Gerência de Pesquisa 

A Gerência de Pesquisa, ocupada preferencialmente por um profissional de 

nível superior, com titulação mínima de mestrado, tem como atribuições: 

I - auxiliar no planejamento, gerenciamento e execução das ações da CPECC; 

II - promover a aproximação das atividades de pesquisa com as necessidades 

advindas dos projetos pedagógicos da ESCS; 

III - promover a captação de recursos para projetos de pesquisa, bolsas de 

pesquisa e de iniciação científica; 

IV - propor critérios para o apoio a projetos de pesquisa; 

V - gerenciar os processos seletivos de competência da CPECC;   

VI - monitorar o desenvolvimento técnico-científico dos projetos de pesquisa; 

VII - promover o desenvolvimento de conhecimentos em metodologia científica; 

VIII - promover a troca de experiência entre pesquisadores das diversas áreas das 

ciências da saúde em nível nacional e internacional; 



IX - divulgar e promover a aplicação de normas éticas para pesquisas com seres 

humanos; 

X - aplicar e aprimorar instrumentos de controle, monitoramento e avaliação de 

métodos e modelos para pesquisa em saúde da ESCS; 

XI - registrar dados das atividades desenvolvidas e elaborar relatórios periódicos e 

apresentar ao colegiado de pós-graduação;  

XII - gerenciar a elaboração do orçamento anual e indicadores de gestão. 

 

7.4. Órgãos Suplementares DA ESCS 

Constituem Órgãos Suplementares da ESCS: 

I - Laboratório Morfofuncional;  

II - Laboratório de Informática em Saúde;  

III - Laboratório de Habilidade Profissional; 

IV - Serviço de Apoio ao Discente. 

 

7.4.1. Do Laboratório Morfofuncional 

O Laboratório Morfofuncional destina-se ao ensino e à pesquisa, visando ao 

aprimoramento do conhecimento de aspectos morfológicos do organismo humano, 

mediante atividades práticas. 

 

7.4.2. Do Laboratório de Informática em Saúde 

O Laboratório de Informática em Saúde destina-se ao desenvolvimento e 

aprimoramento na busca e no acesso a informação técnico-científica relevante e 

uso da tecnologia da informação para o ensino, a pesquisa e a extensão em saúde. 

 

7.4.3. Do Laboratório de Habilidades Profissionais 

O Laboratório de Habilidades Profissionais destina-se ao desenvolvimento 

em ambiente protegido de habilidades e competências no processo ensino e 

aprendizagem dos discentes e docentes, capacitando-os para a prática 

profissional. 

 

7.4.4. Do Serviço de Apoio ao Discente  



O Serviço de Apoio ao Discente (SAD), vinculado à Direção Geral e 

composto por equipe multidisciplinar, tem como atribuição atender, orientar e 

encaminhar o corpo discente em suas necessidades, sociais e psicopedagógicas. 

8. Programas de apoio pedagógico e financeiro 

Conforme as modalidades dos estágios, os programas de bolsas oferecidas 

poderão ser remuneradas ou não, à exceção da Bolsa Permanência que é um 

programa de Governo. 

 

8.1. Bolsa de Iniciação Científica 

O Programa institucional de bolsa de iniciação científica da ESCS, com 

recursos da Fepecs, que tem como objetivo introduzir o estudante de graduação na 

pesquisa-científica, estimular o pesquisador/orientador a formar equipes, além de 

propiciar à instituição a formulação de políticas de pesquisa. Captação de bolsas de 

iniciação científica em órgãos de fomento à pesquisa como o PIBIC, do CNPq. 

 

8.2. Bolsa de Monitoria de Ensino Aprendizagem 

Modalidade específica de aprendizagem e formação acadêmica do 

estudante, inserida no planejamento, execução e avaliação das unidades 

educacionais do curso. 

 

8.3. Bolsa de Estágio Extra Curricular/Habilidades Profissionais para o SUS 

Modalidade específica de treinamento prático em serviços de saúde 

vinculados à SES-DF, podendo ser realizado por meio de projetos. 

 

8.4. Bolsa Permanência 

Programa do Governo do Distrito Federal, que visa garantir a permanência e 

a conclusão da graduação dos estudantes beneficiados pela Lei Distrital nº 3.361 

de 15 de junho de 2004, publicada no DODF de 17 de junho de 2004, 

regulamentada pelo Decreto nº 25.394 de 01 de dezembro de 2004, que institui 

reservas de vagas, nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, de, 

no mínimo 40 % (quarenta por cento) por curso e por turno, para alunos oriundos de 

escolas públicas do Distrito Federal. 



9. Infraestrutura 

9.1. Infraestrutura física 

O espaço físico da ESCS contempla parte da infraestrutura do Edifício 

FEPECS localizado na Asa Norte e parte das instalações da Administração de 

Samambaia. No quadro abaixo estão descritos as estruturas utilizadas para as 

atividades pedagógicas de ensino e gestão. 

ESPAÇO FISICO QUANTIDADE 

Salas de atividades de habilidades com capacidade para 30 
carteiras (cadeiras com pranchetas) 

9 

Salas de aula tutoriais 9 

Salas de professores 2 

Laboratório de informática com 30 computadores 1 

Auditório com capacidade para 218 1 

Auditório com capacidade para 80 usuários 1 

Biblioteca 1 

Diretoria  7 salas 

CCM  7 salas 

CPEx  3 salas 

CPEq  3 salas 

Secretaria de Assuntos Acadêmicos  1 sala 

Secretaria do Curso de Medicina  1 sala 

Laboratório Morfofuncional  04 

Laboratório de Imagens 1 

Laboratórios habilidades, com espaço administrativo e depósito 2 

Sala para Centro Acadêmico 01 

Depósito 1 

Lanchonete  1 

Banheiros  
 

14 

ESPAÇO FISICO QUANTIDADE 

Espaço físico do Curso de Enfermagem 10 salas de aulas 

Sala de docentes 1 

Laboratórios de habilidades 1 

Sala de telecomunicações 1 

Depósito 1 

Coordenação da CCE 7 salas 

Secretaria do Curso de Enfermagem 1 sala 

Depósito de material 2 

Auditório com capacidade para 84 usuários 1 

Lanchonete 1 

 

9.2. Biblioteca Geral da FEPECS  
 

9.2.1 Estrutura física: 



A BCE possui 2 andares (térreo e 1º piso) com uma capacidade total de 239 

lugares (cadeiras para usuários) distribuídas entre: 

  25 mesas coletivas de estudo (capacidade para até 5 pessoas); 

  111 módulos individuais de estudo; 

  4 salas de estudo em grupo (com computadores); 

  13 módulos individuais com computadores para acesso à internet. 

O andar térreo concentra todas as mesas para estudo em grupo, os 13 

módulos individuais com computadores e acesso à internet, balcão de empréstimo, 

banheiros masculino, feminino e para portador de necessidade especial, além de 

concentrar todo o acervo físico de livros. 

O primeiro andar concentra todos os módulos de estudo individuais, 4 salas 

de estudo em grupo com computadores e acesso à internet, e toda a parte 

administrativa da biblioteca central. 

 

9.2.2 Acervo Bibliográfico 

O acervo da biblioteca central deverá contemplar obras nas áreas de 

ciências da saúde. O acervo da biblioteca é composto por documentos 

técnico-científicos independente do suporte físico em que se apresentam, seja em 

meio impresso (papel) ou em eletrônico, dividindo-se em publicações não 

periódicas - livros, folhetos, manuais, monografias, dissertações, teses, DVDs, 

CD-ROM, mapas, dentre outros; e publicações periódicas (periódicos científicos 

nacionais e internacionais, revistas de circulação nacional e módulos temáticos) 

dentre outros. 

 

9.2.2.1. Dados do acervo:  

Quantidade de títulos: 11.428 

Quantidade de exemplares: 28.671 

Quantidade de periódicos: 169 títulos 

Quantidade de exemplares: 10.826 (exemplares/periódicos) 

 

9.2.3 Política de expansão/atualização do acervo: 

O processo de incorporação de novos documentos no acervo se dá por: 



 Aquisição/Compra: de acordo com orçamento disponibilizado para a 

compra de livros e seleção de títulos conforme listagem elaborada por professores, 

centro acadêmico e biblioteca.  

 Doação: de acordo com seleção feita pelo Núcleo de Desenvolvimento 

de Coleções - NDC da BCE, documentos doados pela comunidade usuária são 

incorporados ao acervo. 

Com intuito de qualificar o acervo, o NDC também é responsável pelo 

processo de desbaste (descarte, doação e ou remanejamento) dos documentos. 

Esse processo segue critérios rigorosos geralmente definidos por uma Comissão 

de Seleção, composta por diversos atores envolvidos no processo. 

A BCE utiliza o software Pergamum (sistema de gerenciamento de 

bibliotecas) para todas as operações da biblioteca, tais como empréstimos, 

devoluções, renovações e reservas de livros.  

O sistema Pergamum é utilizado por mais de 400 bibliotecas no Brasil (Rede 

Pergamum), o que facilita diversos processos que podem ser migrados da Rede de 

bibliotecas. 

 

9.2.4 Serviços Oferecidos 

A Biblioteca Central da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da 

Saúde – BCE/Fepecs criada em 2001, caracteriza-se como uma biblioteca 

universitária especializada na área de ciências da saúde, que tem como finalidade 

atuar como mediadora entre a informação e a comunidade acadêmica e técnica, 

apoiando as atividades de ensino, pesquisa e extensão das escolas mantidas pela 

Fepecs. Para alcançar esse objetivo, é necessário ofertar à comunidade usuária 

serviços compatíveis, tais como os destacados abaixo: 

 Pesquisa de artigos de periódicos em bases de dados nacionais e 

internacionais; 

 Pesquisas científicas em recursos eletrônicos disponíveis na internet; 

 Serviço de Comutação (localização de texto completo dos artigos); 

 Capacitação de usuários (pesquisa, Normas da ABNT); 

 Apoio à elaboração de trabalhos acadêmicos/científicos; 

 Normalização de módulos temáticos institucionais; 

 Serviços online por meio da página da biblioteca na Internet. 

 



9.2.5 Rede de Bibliotecas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 

Federal – Rebis- SES/DF 

A Rede de Bibliotecas – REBIS é composta pelas bibliotecas dos hospitais e 

demais órgãos da estrutura da Secretaria de Estado de Saúde do distrito Federal - 

SES/DF, além de entidades conveniadas à mesma. 

As bibliotecas são independentes e com autonomia própria de 

funcionamento, sendo subordinadas administrativamente às Superintendências 

das Regiões de Saúde respectiva, Diretorias Administrativas no caso do HBDF, 

HSVP e HAB e as Diretorias vinculadas conveniadas à SES/DF. A Coordenação da 

Rebis é feita de forma descentralizada por intermédio de comissões, pactuações e 

cooperação com as outras bibliotecas. A Biblioteca Central (BCE) da FEPECS é a 

responsável pela gestão do Sistema de Automação de Bibliotecas da SES-DF. 

Cada biblioteca é responsável pelos projetos de sua unidade, podendo 

compartilhar com a Rede ou elaborar projetos em conjunto quando houver 

interesses mútuos. 

As bibliotecas que compõem a Rebis, criada pela Portaria nº 45, de 14 de 

setembro de 2006, e regulamentada pela Portaria nº 187, de 19 de setembro de 

2014, são assim distribuídas: 

1. Biblioteca Setorial do Hospital de Base do Distrito Federal - BS/HBDF; 

2. Biblioteca Setorial do Hospital Regional da Asa Norte – BS/HRAN; 

3. Biblioteca Setorial do Hospital Regional da Asa Sul – BS/HRAS; 

4. Biblioteca Setorial do Hospital Regional da Ceilândia – BS/HRC; 

5. Biblioteca Setorial do Hospital Regional do Gama – BS/HRG; 

6. Biblioteca Setorial do Hospital Regional de Taguatinga – BS/HRT; 

7. Biblioteca Setorial do Hospital Regional de Sobradinho – BS/HRS; 

8. Biblioteca Setorial do Hospital São Vicente de Paula – BS/HSVP; 

9. Biblioteca Setorial da Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde – 

BS/DIVAL; 

10. Biblioteca Setorial do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito 

Federal – BS/LACEN; 

11. Biblioteca Setorial do Hospital Regional do Paranoá – BS/HRPa; 

12. Biblioteca da Escola de Enfermagem, em Samambaia. 

Os usuários da Rebis são comuns a todas as bibliotecas da rede, logo, 

podem utilizar os serviços e ter acesso a quaisquer delas. Da mesma forma, uma 

http://bibhrs.blogspot.com.br/
http://bibliotecadival.blogspot.com.br/


vez que o usuário estiver em situação irregular em alguma dessas bibliotecas, 

estará suspenso dos serviços de empréstimo de toda a Rebis. 

 

9.2.6. Bases de Dados 

A biblioteca mantém assinatura regular da base de dados PRVS, em CD 

ROM, com texto completo e especializada em produtos e resoluções em vigilância 

sanitária que inclui o registro de alimentos, cosméticos, farmacos, saneantes, de 

abrangência nacional. É desenvolvida e atualizada pela empresa PTI - Optionline. 

Mantém as bases de dados do seu acervo bibliográfico no Sistema 

Thesaurus, organizadas de acordo com a seguinte tipologia documental: livros e 

monografias, coleções de periódicos, artigos de periódicos, multimídia e ainda 

mantém a base dos usuários cadastrados. 

Além das bases de dados PRVS e do Sistema Thesaurus disponibiliza e 

orienta no acesso a bases de dados, residentes na Internet, especializadas em 

ciências médicas e da saúde, algumas que disponibiliza texto integral outras 

somente a referência bibliográfica, porém com acesso livre e gratuito: 

http://www.saude.df.gov.br 

http://www.saude.gov.br 

http://www.finasa.gov.br 

http://www.bireme.br 

http://www.scielo.br 

http://www.textocsp.bvs.br 

http://www.aleitamento.org.br 

http://www.ipl.org  

http://www.freemedicaljournals.com 

http://www.freebooks4doctors.com 

http://www.highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

http://www.biomedcentral.com  

http://www.pubmedcentral.nih.gov 

9.3. Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a 

portadores de necessidades especiais 

O prédio principal da Instituição tem mais de 50 anos de existência época 

que a legislação sobre acessibilidade ainda caminhava a passos lentos, entretanto, 

foram construídas rampas de acesso e instalados elevadores para os usuários 

http://www.saude.df.gov.br/
http://www.saude.gov.br/
http://www.finasa.gov.br/
http://www.bireme.br/
http://www.scielo.br/
http://www.textocsp.bvs.br/
http://www.aleitamento.org.br/
http://www.ipl.org/
http://www.ipl.org/
http://www.ipl.org/
http://www.freebooks4doctors.com/
http://www.highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.biomedcentral.com/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.biomedcentral.com/


chegarem ao subsolo e andar superior, adequando-se à legislação. 

Os acessos a salas de aula do Curso de Medicina e da biblioteca que ficam 

no prédio de extensão da ESCS foram construídos em consonância a legislação 

vigente. 

O prédio do Curso Superior em Enfermagem não possui subsolo nem andar 

superior onde possibilitou uma melhor acessibilidade. 

Todos os banheiros possuem boxe para portadores de necessidades 

especiais (cadeirantes), e foram instalados corrimão em todas escadas. 

Para facilitar o acesso ao prédio foram construídas calçadas para circulação 

de pedestres ou adaptações de situações consolidadas. 

As calçadas foram rebaixadas em certos pontos e elevadas em outros para facilitar 

o percurso de cadeirantes. 
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ANEXOS  

Anexo A – Projetos aprovados e orientadores do Programa de Iniciação Científica – Período: 2005 a 2017  

Ano Projeto  Orientador 

2005/2006  
  

Integração entre gerações na promoção de saúde de adolescentes acolhidos em um 
Centro de Orientação Socioeducacional: uma avaliação multimetodológica em 
Ceilândia, DF 

Elza Maria de Souza 

Avaliação da assistência farmacêutica básica no Distrito Federal Elisa Cazue Sudo 

Aspectos da mortalidade dos adolescentes residentes no Distrito Federal no período 
de 1999 a 2003 

Gilson Maestrini Muza 

Aspectos sócio-demográficos das adolescentes grávidas residentes no Distrito Federal 
no período de 1999 a 2003 

Gilson Maestrini Muza 

II Inquérito Nacional de Resistência a Drogas em Tuberculose – subprojeto no Distrito 
Federal 

Maristela dos Reis Luz Alves 

2008/2009 
 

Prevalência de violência doméstica em gestantes atendidas na Rede Pública de Saúde 
do Distrito Federal 

Nelson Diniz de Oliveira 

Registros de Pesquisa Clínica na América Latina: realidade e comparação com a 
plataforma de testes clínicos da OMS 

Corina Bontempo Duca 

Abordagem qualitativa das características familiares de crianças vítimas de abuso 
sexual 

Gilson Maestrini Muza 

Avaliação dos motivos da efetivação do ato de doação de córnea pelos familiares dos 
doadores 

Tarciso Schirmbeck 

Impacto da mobilização de profissionais de saúde no reconhecimento de paternidade 
de recém-nascidos em uma Regional do DF 

Corina Bontempo Duca de Freitas 

Percepção dos usuários sobre o Programa Saúde da Família no Paranoá DF Tarciso Schirmbeck 

Avaliação de Atitudes de Estudantes de Medicina frente a Unidade educacional de 
Comunicação na ESCS 

Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade: a questão do desenvolvimento da 
autonomia. Uma pesquisa qualitativa 

Gilson  Maestrini  Muza 

Avaliação da prevalência, causalidade e gravidade de efeitos adversos a 
medicamentos em protocolos de farmacologia clínica aprovados pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da SES-DF, no período de 1977 a 2008 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

A melhora da morte Marisa Pacini Costa 

Uso racional de medicamentos por idosos na Secretaria de Saúde do Distrito Federal Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Prevalência de Histoplasmose e Paracoccidioidomicose em pacientes HIV 
soropositivos observados no Distrito Federal 

Carmelia Matos Santiago Reis 

Prevalência de Aspergilose, candidose e criptococose em pacientes  com  HIV  Carmelia Matos Santiago Reis 



Ano Projeto  Orientador 

soropositivo  observados  no  Distrito  Federal 

Avaliação do grau de conhecimento dos pacientes transplantados de córnea do 
procedimento realizado e o pós–cirúrgico 

Tarciso Schirmbeck 

Avaliação de Eficácia de novo roteiro de Anamnese da ESCS Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Estudos de utilização de medicamentos e qualidade das prescrições de pacientes 
pediátricos em um Hospital Público e Geral do Distrito Federal 

Luiz Carlos Garcez Novaes 

Histiocitose: um desafio diagnóstico e terapêutico. Perfil Clínico – Epidemiológico dos 
pacientes atendidos no DF e revisão da literatura 

Isis Maria Quezado Soares Magalhães 

Avaliação  da  Transmissão  vertical  da Sífilis no DF Maria Josenilda Gonçalves da Silva 

Conhecimento sobre Hepatite C em população a ser submetida à atividade de 
dermopigmentação artística e perfuração corporal 

Karina Nascimento Costa 

Contextualização dos aspectos socieconômicos da Tuberculose no Distrito Federal Ubirajara José Pincaço de Miranda 
Júnior 

Adesão à terapia anti-retroviral: uma revisão sistemática da literatura Maria Josenilda Gonçalves da Silva 

Avaliação do Treinamento Virtual em Eletrocardiograma Elysio  Moraes  Garcia 

Estudo sobre conhecimentos, atitudes, comportamentos de saúde relativos à 
DST/AIDS dos estudantes de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde 

Maria Josenilda Gonçalves da Silva 

Contextualização dos aspectos socieconômicos da co-infecção TB/HIV no Distrito 
Federal 

Ubirajara José Pincaço de Miranda 
Júnior 

Atlas Digital de Histologia Ana Lúcia Quirino 

Automedicação entre estudantes de medicina do Distrito Federal Helga Moura Kehrle 

Proposta baseada em evidências de protocolo terapêutico no controle da dor 
pós-operatória 

Ana Márcia Yunes Salles Gaudard 

A percepção dos estudantes de medicina sobre a importância da sua inserção precoce 
nos serviços de saúde 

Maristela dos Reis Luz Alves 

Continuação – seguimento dos alunos da Escola Técnica de Saúde de Brasília: 
Inserção no setor  saúde e as percepções do processo formativo 

Maria Areni de Lavor  Miranda 

 

Ano Projeto Orientador 

2009/2010 
 

O lugar da saúde mental da infância e Adolescência na Atenção Básica de Saúde Gilson Maestrini Muza 

Fatores Prognósticos dos pacientes operados por apendicite aguda no Hospital 
Regional de Sobradinho entre 2004 e 2008 

Edilson Floriano dos Santos 

Avaliação da qualidade de vida do estudante de medicina da ESCS Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Impacto de aspectos humanísticos de currículo médico inovador no perfil do estudante Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Avaliação da Síndrome de Burnout no Estágio Curricular obrigatório em regime de Estela Ribeiro Versiani 



Ano Projeto Orientador 

internato na ESCS, no DF, e sua relação com a motivação do interno de medicina e 
com outros transtornos psiquiátricos 

Percepção dos estudantes de medicina de uma escola com metodologia ativa de 
ensino-aprendizagem sobre sistema de avaliação inovador 

Sulani Silva de Souza 

Efeitos da suplementação nutricional com Glutamina em pacientes com câncer 
colorretal retosigmoidectomizado 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Prevalência da colonização pelo Streptococcus do Grupo B em gestantes atendidas 
em Serviço de Saúde do DF 

Nelson Diniz de Oliveira 

Presença Chlanydia Trachomatis em crianças e adolescentes vítimas de violência 
sexual l 

José Domingues dos Santos Júnior 

Abordagem do padrão normal e dos distúrbios do sono em crianças por pediatras do 
DF 

Lisliê Capoulade Nogueira Arrais de 
Souza 

Análise das competências dos Agentes Comunitários de Saúde no exercício da 
profissão 

Tarciso Schirmbeck 

Estudo de utilização de medicamentos por idosos atendidos na SES DF, visando ao 
uso racional de medicamentos e a adesão ao tratamento farmacológico 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Avaliação histórica das estratégias de controle da tuberculose – uma revisão 
sistemática da literatura 

Maria Josenilda Gonçalves da Silva 

Diagnóstico situacional das pesquisas em seres humanos realizadas na Secretaria do 
Distrito Federal no período de 1996 a 2009 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

O paciente participante da formação do estudante de medicina da ESCS Ronaldo Campos Granjeiro 

Adesão auto-relatada à terapia anti-retroviral no DF Maria Josenilda Gonçalves da Silva 

Estudo descritivo dos casos de citoacidose diabética internados no HRAN: 
abordagem, quadro clínico, fatores de risco e custos 

André Neves Mascarenhas 

Busca ativa de tuberculose a partir de sintomáticos respiratórios em três Regiões 
Administrativas do Distrito Federal 

Ubirajara José Picanço de Miranda 
Júnior 

Avaliação da mortalidade por coinfecção TB-HIV no DF em uma perspectiva 
socioeconômica 

Ubirajara José Pincanço de Miranda 
Júnior 

Avaliação do grau de conhecimento sobre HIV/AIDS e sua relação com atitudes 
preventivas de jovens atendidos no Centro de Testagem e Aconselhamento – DF 

Maria Josenilda Gonçalves da Silva 

Candidíase mamária e aleitamento materno Paula Cristina Nogueira da Silva 

Avaliação dos relatos de eventos adversos em projetos de pesquisas clínicas 
submetidas ao Comitê de Ética em Pesquisa da SES/DF no período de 1997 a 2008 

Elza Pastor Martinez 

Depressão e Ansiedade em estudante de medicina do Distrito Federal Ronaldo Campos Granjeiro 

Revisão sistemática sobre a gravidez em adolescente no Brasil no século XXI José Domingues dos Santos Júnior 

Indicações e complicações das histerectomias realizadas no HRS/DF Gilsa Ladeira de Assis Republicano 



Ano Projeto Orientador 

Adorno 

Atlas Digital de Anatomia Patológica Ana Lucia Quirino de Oliveira 

Avaliação da mortalidade por tuberculose no DF em uma perspectiva socieconômica Ubirajara José Picanço de Miranda 
Júnior 

Avaliação de confiabilidade e validade do instrumento de avaliação de desempenho 
dos estudantes de medicina no grupo tutorial da ESCS 

Ana Márcia Yunes Salles Gaudard 

Avaliação Socioepidemiológica dos participantes do programa de tabagismo do Centro 
de Saúde nº 3 de Taguatinga-DF 

Maria do Carmo Sorci Dias 

 

Ano Projeto Orientador 

2010/2011 
 

A prevalência de Apnéia obstrutiva do sono em pacientes com hipertensão arterial 
sistêmica na SES-DF 

Lisliê Capoula de Nogueira Arrais de 
Souza 

A proteção de sujeitos da pesquisa prevista em Códigos de Ética profissionais de 
áreas das ciências da saúde, humanas e sociais e exatas 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Análise da qualidade de vida entre pacientes com glaucoma do DF Tarciso Schirmbeck 

Efeitos clínicos e farmacoterapêuticos da glutamina suplementada na dieta de 
pacientes cirúrgicos com câncer colorretal 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Avaliação clínica e farmacoterapêutica de pacientes com aterosclerose após uso do 
fungo Agaricus sylvaticus suplementado na dieta 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Avaliação da oficina “Boas Misturas – um encontro de ofícios” como estrat gia de 
humanização para os estudantes de medicina da ESCS 

Corina Bontempo Duca de Freitas 

O desenvolvimento de competências éticas e humanísticas na formação do estudante 
de medicina 

Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Condições institucionais que influenciam a freqüência masculina em uma unidade 
básica de saúde 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Busca ativa da tuberculose a partir de sintomáticos respira- tórios de três regiões 
administrativas de Brasília-DF 

Ubirajara José Picanço de Miranda 
Júnior 

Avaliação dos efeitos citotóxicos do fungo Agaricus sylvaticus Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Cuidando de pessoas portadoras de feridas – CuPPoFe Rinaldo de Souza Neves 

Efeitos clínicos-nutricionais do fungo Agaricus sylvaticus suplementado na dieta de 
pacientes com aumento da espessura da intima-média das carótidas 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Avaliação das intercorrências cirúrgicas das amigdalectomias realizadas com 
anestesia local 

Ronaldo Campos Granjeiro 

Perfil epidemiológico de mulheres com câncer de mama, Jefferson Lessa Soares de Macedo 

Efetividade do feedback na avaliação formativa, na percepção dos estudantes da Ana Márcia Yunes Salles Gaudard 



Ano Projeto Orientador 

ESCS/FEPECS/SES-DF, 

Pré-eclampsia – estudo caso controle, identificação epidemiológica e de complicações 
como subsídios para proposta de políticas para a redução da morbimortalidade 
materna 

Sulani Silva de Souza 

Aspectos epidemiológicos da mortalidade materna em hospitais da Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Farmacoepidemiologia dos medicamentos opióides na Secretaria de Saúde do DF Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Adesão auto-relatada à terapia antirretriviral do DF Maria Josenilda Gonçalves da Silva 

Política pública no empoderamento das vítimas de violência sexual valorizando a 
qualidade de vida 

Maria da Graça Camargo Neves 

Perfil epidemiológico da tuberculose urogenital no Distrito Federal no período entre 
2001 e 2009 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Fatores Prognósticos em câncer de mama: análise da expressão do Cerb-2 e sua 
correlação com outros fatores prognósticos 

Farid Buitrago Sanchez 

Avaliação do mal de Parkinson com reflexo do músculo estapédio por meio do teste de 
imitanciometria 

Ronaldo Campos Granjeiro 

Estudo da morbimortalidade em recém-nascidos prematuros de mães hipertensas 
atendidos na unidade de terapia intensiva neonatal do HRAS 

Marta David Rocha de Moura 

Estudo descritivo dos casos de cetoacidose diabética internados no HRAN: dados 
laboratoriais na admissão e motivo da descompensação diabética 

André Neves Mascarenhas 

Avaliação da efetividade das bombas de infusão contínua em UTI neonatal Carlos Alberto Moreno Zaconeta 

Perfil epidemiológico da desnutrição, sobrepeso e obesidade infantil no Distrito Federal Mariana de Melo Gadelha 

Avaliação in vitro das variáveis determinantes da vazão final e da concentração de 
fluidos provenientes de bombas de infusão acopladas em série 

Carlos Alberto Moreno Zaconeta 

O papel do anel linfático de Waldeyer na resposta imunológica e as repercussões da 
tonsilectomia 

Helga Moura Kehrle 

Cefaléias: influência da ansiedade e depressão em pacientes encaminhados a 
unidade especializada 

Carlos Bernardo Tauil 

Efeito da restrição do uso de cafeína da dieta na freqüência e intensidade de crises de 
cefaléia: ensaio clínico randomizado 

Carlos Bernardo Tauil 

Motivação dos estudantes de medicina e suas implicações: o impacto de um currículo 
inovador 

Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Avaliação sobre orientação periconcepcional com ácido fólico para prevenção de 
efeitos do tubo neural por médicos da área de ginecologia no Distrito Federal – DF 

Renata Orlandi Rubim 

Avaliação da adesão do aleitamento materno em centros de saúde de duas regiões 
administrativas do Distrito Federal 

Kátia Rodrigues Menezes 



Ano Projeto Orientador 

Padrão de desempenho para aprovação de estudantes em um sistema de avaliação 
educacional critério referenciado da ESCS: Como estabelecer? 

Ana Márcia Yunes Salles Gaudard 

Avaliação do sono e da fadiga em uma amostra de pacientes com esclerose múltipla 
do Distrito Federal 

Carlos Bernardo Tauil 

Avaliação da interferência do grau de conhecimento do paciente diabético na evolução 
e complicações de sua doença 

André Neves Mascarenhas 

Confiabilidade da altura referida em uma população obstétrica e impacto no cálculo do 
IMC e classificação nutricional 

Denise Gomes Cidade 

Perfil nutricional e sua correlação com marcado- res de síndrome metabólica e do 
crescimento fetal no diabete melito gestacional 

Lílian Barros de Sousa 

 

Ano Projeto Orientador 

2011/2012 
 

Estabilidade e compatibilidade química entre fármacos e nutrientes na nutrição 
parenteral e enteral de pacientes em unidade de terapia intensiva de um hospital 
público de Brasília 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Efeitos metabólicos do Cogumelo Agaricus Sylvaticus Schaefer suplementado na dieta 
de Pacientes queimados 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Perfil Bioquímico do metabolismo ósseo em paciente com e sem osteoporose Aloísio Fernandes 

Variáveis preditoras de mortalidade e tempo de internação em unidades de terapia 
intensiva do DF 

Fábio Ferreira Amorim 

Avaliação do impacto sobre a qualidade de vida em homens, após o diagnóstico de 
câncer urológico 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Estudo comparativo das escolhas de atendimento pré-hospitalar dos casos mais 
graves pelo SAMU/DF 

Ubirajara  José Picanço de Miranda 
Junior 

Análise das políticas renais brasileiras: uma proposta de melhoria do atendimento aos 
portadores de doenças reais crônicas em atenção básica 

Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Utilização da linguagem literária e cinematográfica como estratégia de suporte ao 
contexto acadêmico: a percepção de docentes e discentes 

Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Avaliação de efetividade da terapia hormonal em mulheres no climatério com 
hormônios bioidênticos versus hormônios não bioidênticos 

Ana Márcia Yunes Salles  Gaudard 

Saúde do homem: Atenção básica na detecção precoce do câncer de próstata Maria das Graças Camargo Neves 

Prevalência da Infecção por Mycobacterium tuberculosis entre estudante da primeira 
série dos cursos de Medicina e de Enfermagem da Escola Superior de  Ciências da 
Saúde – DF 

Ubirajara José Picanço de Miranda 
Júnior 

Perfil dos atendimentos realizados no Pronto-socorro  pediátrico do HRS Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira 



Ano Projeto Orientador 

Infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter venoso central em uma unidade 
de terapia  intensiva do Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amorim 

Cuidando de pessoas portadoras de feridas – CuP- PoFe Rinaldo de Souza Neves 

Prevalência de transtornos mentais auto-referidos e uso de psicofármacos entre os 
estudantes de medicina da ESCS 

Corina Bontempo Duca de Freitas 

A formação médica e a prática das más notícias no contexto da cardiologia Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Zumbido: Uma revisão bibliográfica Helga  Moura  Kehrle 

Prevalência de Colicistectomia videolaparoscópica eletivas  em hospitais escolas da 
SES-DF 

Fernando Marcus Felippe Jorge 

A hereditariedade como fator de risco no desenvolvimento de coletitíase Fernando Marcus Felippe Jorge 

Impacto na morbimortalidade do tempo de espera entre a indicação e a admissão em 
uma unidade de terapia intensiva do DF 

Fábio Ferreira Amorim 

CUIDARTE: O cuidado em enfermagem  baseado na criatividade e arte Onã da Silva Apolinário 

Abordagem pedagógica de dilemas éticos do estudante de medicina por  meio da 
Medicina Narrativa 

Eliane Mendonça Vilar Trindade 

Anticoncepção de Emergência Lissandra Martins Souza 

Resiliência em um contexto curricular inovador: O olhar do estudante de medicina Eliana Mendonça  Vilar Trindade 

Qualidade de vida, nível de satisfação e desgaste laboral em estudantes e docentes da 
escola médica do DF. Implicações no currículo aplicado e egressos 

Maria Rita Garbi  Carvalho Novaes 

Associação entre privação e transtornos do sono e infecções agudas e crônicas – 
mononucleose, citomegalovírus e toxoplasmose: estudo caso-controle  de  base  
ambulatorial 

Carlos  Bernardo  Tauil 

Avaliação da qualidade de vida dos idosos em tratamento dialítico atendidos em 
hospitais da SES DF 

Cristhiane Pinheiro Teixeira Gico de 
Aguiar 

Análise do perfil e da qualidade de vida e de cuidadores familiares do Programa de 
Internação  Domiciliar 

Evandro Claudino de Sá 

Avaliação comparativa entre a população masculina entrantes e concluintes dos 
cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia e psicologia sobre noções básicas de 
saúde do homem, sua implementação e aplicação, bem como cuidados com 
DST/AIDS e programas de redução de damos em duas instituições de ensino superior 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Avaliação comparativa de cobertura e da adesão entre duas unidades básicas de 
saúde do DF, na  implementação do Programa do Homem 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Identificação dos potenciais e limites na atual forma de organização da rede de 
serviços de saúde da SES- -DF para a detecção precoce e tratamento do câncer de 
colo do útero 

Zulmira Barroso da  Costa 

Pré-natal: avaliação da cobertura e qualidade da assistência na área de abrangência Euzi Adriana Bonifácio Rodrigues 



Ano Projeto Orientador 

do Centro de Saúde nº 4 de Samambaia Sul 

 

Ano Projeto Orientador 

2012/2013 
 

Perfil da conversão da prova tuberculínica em estudantes da terceira série dos cursos 
de Medicina e de Enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde –DF 

Leila Bernarda Donato Gottens 

Avaliação da qualidade de vida de crianças e adolescentes asmáticos, atendidos em 
um  ambulatório de pneumologia pediátrica do hospital da Criança da Brasília José 
Alencar no DF 

Estela Ribeiro Versiani 

Idoso vítimas de queimadura no DF no período de 2002 a 2012 Maria Rita Carvalho  Garbi Novaes 

Aspectos Demográficos e desfechos de pacientes admitidos em Sepse Grave e 
Choque Séptico em uma unidade de terapia intensiva do DF 

Fábio Ferreira Amorim 

Aspectos demográficos e impacto da obesidade sobre os desfechos em uma Unidade 
Terapia Intensiva do  DF 

Fábio Ferreira Amorim 

Avaliação do impacto do diagnóstico de câncer urológico sobre a qualidade de vida de 
homens 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Avaliação da hierarquia de valores em estudantes universitários e egressos da 
graduação de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) em Brasília, 
DF 

Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Pneumonia associada à ventilação mecânica em uma unidade de Terapia Intensiva do 
DF: aspectos epidemiológicos e impacto na mortalidade e tempo de internação 

Fábio Ferreira Amorim 

Infecções primárias de corrente sanguínea em uma unidade de terapia intensiva do 
Distrito Federal: aspectos epidemiológicos, agentes etiológicos e impactos na 
mortalidade e tempo de internação 

Fábio Ferreira Amorim 

Fatores precoces relacionados à necessidade de  interação prolongada e tempo 
prolongado de ventilação mecânica em uma Unidade de Terapia  Intensiva do DF 

Fábio Ferreira Amorim 

Proposta de sistematização da assistência de Enfermagem como instrumento do 
processo de trabalho no Hospital Materno Infantil de Brasília 

Leila Bernarda  Donato Gottens 

Avaliação de mudança terapêutica percebida pelos agentes envolvidos no CAPS II de 
Taguatinga: usuários, familiares, profissionais e gestores 

Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Influência da organização curricular e das características sociodemográficas dos 
estudantes no desempenho atitudinal dos estudantes do curso de graduação em 
medicina – percepções docente e discente 

Eliana Mendonça Vilar Trindade 

O acolhimento de usuários de álcool e drogas em unidades de urgência e emergência 
do DF 

Estela  Ribeiro Versiani 

Tratamento de ejaculação prematura com tramadol sublingual sob demanda versus Francisco Diogo Rios Mendes 



Ano Projeto Orientador 

placebo 

Prevalância de tabagismo entre adolescentes de escolas públicas e particulares do DF Lisliê Ca- poulade Nogueira Arrais de 
Souza 

Perfil biopsocossocial e cultural dos egressos de escolas médicas do Centro-Oeste do 
Brasil  aprovados na residência de Ortopedia 

Aloísio Fernandes Bonavides Júnior 

Avaliação qualiquantitativa da taxa de encaminhamentos na Estratégia Saúde da 
Família de uma região administrativa do DF 

Tarciso Schirmbeck 

Percepção do estudante de medicina do risco de  erosão do currículo PBL: desejo de 
renovação 

Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Enterobactérias produtoras de carbapenase em uma unidade de terapia intensiva do 
Distrito Federal: fatores de risco e mortalidade 

Pedro Nery Ferreira Júnior 

Síndrome de Down: análise do perfil clínico e epidemiológico de pacientes atendidos 
em ambulatório público do Distrito Federal 

Karlo Jozefo Quadros de Almeida 

Análise dos fatores de risco ante intra parto a associados indicação de cesárea no 
Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) no  período de outubro de 2009 à agosto 
de 2010 

Lissandra Martins de Souza 

Avaliação da confiabilidade de termômetros não mercuriais na aferição da temperatura 
corporal 

Carlos Alberto Moreno Zaconeta 

Avaliação critério-referenciada: diferentes interpretações em uma das instituições de 
ensino superior do Distrito Federal 

Ubirajara José Picanço de Miranda 
Júnior 

Identificação dos potenciais e limites na atual forma de organização da rede de 
serviços de saúde da SES-DF para a detecção precoce e tratamento do câncer de colo 
de útero 

Zulmira  Maria Barroso da Costa 

Bulling e resiliência no contexto de uma escola de ensino médio do Recanto das 
Emas-DF 

Eliana Mendonça  Vilar Trindade 

Infecção do trato urinário associada ao cateterismo vesical em uma Unidade de 
Terapia Intensiva do DF: Aspectos epidemiológicos, agentes etiológios e impactos na 
mortalidade e tempo de internação 

Pedro Nery Ferreira Júnior 

Perfil sócio-demográfico dos óbitos por doenças cérebro-vascular no DF de 2000 a 
2009 

Carlos Bernado Tauil 

Sistematização da assistência de enfermagem: proposta de protocolo mínimo de 
ações em um Centro Obstétrico 

Lissandra Martins Souza 

Aspectos epidemiológicos dos óbitos por doença cérebro-vascular no Distrito Federal 
no período de 2000 -2009 

Carlos Bernardo Tauil 

Análise das implicações da Síndrome Pré-menstrual em escola de Medicina e 
Enfermagem do D.F 

José Domingues dos Santos Júnior 



Ano Projeto Orientador 

A infância em risco: perfil das intoxicações agudas por medicamentos atendidas no 
CIT-DF 2004-2011 

Andréa Franco Amoras 

Aspectos epidemiológicos e desfechos em pacientes idosos e muito idosos admitidos 
em uma unidade de terapia intensiva do DF 

Pedro Nery Ferreira Júnior 

Infecção por Pseudonas aerogunosa e Acinetobacter baumanii  resistentes a 
cabapenomicos em uma unidade de terapia intensiva: fatores de risco e influências  
nos desfechos 

Pedro Nery Ferreira Júnior 

Análise do Perfil e Qualidade de Vida dos Estudantes de Medicina de uma Instituição  
Pública do D.F 

Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Estratégias de enfrentamento do estresse por estudantes de Medicina de uma escola 
de Medicina do  Distrito Federal 

Getúlio Bernardo Morato Filho 

Atlas digital de Hematologia Ana Lúcia Quirino de Oliveira 

Importância da prescrição de atividade física por estudantes de uma Escola de 
Medicina 

Getúlio Bernardo Morato Filho 

Nível de atividade física em estudantes de medicina da ESCS Getúlio Bernardo Morato Filho 

Hábitos de vida de pacientes com episódio de Infarto agudo do Miocárdio Ana Cristina dos Santos 

A influência do programa educacional de interação ensino-serviço-comunidade na 
escolha da especialidade do egresso de medicina da  ESCS 

Ana Márcia Yunes S. Gaudard 

Avaliação da qualidade de vida e aspectos correlatos em médicos residentes Irna kadem de Sousa Dantas  Mascena 

Uso de corticoide nasal no tratamento de rinite em crianças e os riscos de hipertesão 
ocular: uma revisão sistemática 

Marta David Rocha 

A  amamentação na prática de um centro de saúde José Domingues dos Santos Júnior 

Avaliação da capacidade indutora do Consultório na Rua para estrutura de uma rede 
de atenção à saúde voltada à população em situação de  Rua do DF 

Gabriela Jacarandá Alves 

 

Ano Projeto Orientador 

2013/2014 
 

Aspectos Epidemiológicos da Mortalidade por Aborto no Brasil Maria Rita  Carvalho Garbi Novaes 

Pneumonia associada à ventilação mecânica em uma Unidade de Terapia Intensiva do 
Distrito Federal:  aspectos epidemiológicos, agentes etiológicos e impacto na 
mortalidade e tempo de internação 

Fábio Ferreira Amorim 

Infecções primárias de  corrente sanguínea em uma unidade de terapia intensiva do 
Distrito Federal: aspectos epidemiológicos, agentes etiológicos e impactos na 
mortalidade e tempo de internação 

Fábio Ferreira  Amorim 

Impacto na morbimortalidade do tempo de espera entre a indicação e a admissão em 
uma unidade de terapia intensiva do Distrito  Federal 

Fábio Ferreira Amorim 



Ano Projeto Orientador 

Aspectos Demográficos e Desfechos de pacientes admitidos com Sepse Grave e 
Choque Séptico em uma Unidade de terapia Intensiva do Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amorim 

Aspectos Demográficos e Impactos da Obesidade sobre os desfechos em uma 
unidade de terapia intensiva do Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amorim 

Variáveis Preditoras de mortalidade e tempo de internação em uma unidade de terapia 
intensiva do Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amorim 

Fatores precoces relacionados a necessidade de  ventilação mecânica prolongada 
em uma Unidade de Terapia Intensiva do Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amorim 

Bactérias Multirresistentes: características microbiológicas e demográficas e impacto 
no tempo de permanência e mortalidade em uma unidade de terapia intensiva do 
Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amorim 

Soroprevalência da hantavirose humana em área rural  do Distrito Federal em 2013, Wilton Silva dos Santos 

Análise Comparativa do Rendimento Acadêmico do estudante de acordo com o 
sistema de  ingresso no curso de medicina na Escola Superior de Saúde do Distrito 
Federal 

Wilton Silva  dos Santos 

Análise de Influência  do Tabagismo materno nas condições pré, peri e pós natais do 
binômio mãe-filho em hospitais  secundários da SES-DF 

Lisliê Capoulade 

Qualidade de vida dos pacientes com sequelas de queimaduras  atendidos no 
ambulatório da unidade de queimados do Hospital Regional da Asa Norte 

Maria  de Fátima de Novais Gondim 

Os desafios da qualificação do CAPS ad II Ceilandia-DF  para CAPS ad-III sob a 
perspectiva do usuário e do profissional de saúde 

Maria de Fátima de  Novais Gondim 

Evolução Pós Trombólise do AVE Isquêmico: estudo prospectivo Ernane Pires Maciel 

Proposta de um sistema de interpretação automático de cor para suporte ao 
tratamento de portadores de úlceras por pressão 

Rinaldo de Souza Neves 

Análise das redes intersetoriais no CAPS ad Rodoviária do Plano Piloto - DF sob a 
visão dos usuários e profissionais do serviço 

Maria de Fátima de  Novais Gondim 

Principais fatores contribuintes no aumento das complicações cirúrgicas do transplante 
renal  vivo e cadáver 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Meningites Crônicas e Paquimeningites: Avaliação Clínico-Evolutiva, Líquido 
Cefalorraquiano e Neuroimagem para Determinação Etiológica 

Ernane Pires Maciel 

Depressão: formas de manejo das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
de Nova Colina em Sobradinho-DF 

Maria de Fátima de Novais Gondim 

Aspectos epidemiológicos da síndrome de stevens  johnson e necrólise epidérmica 
tóxica em hospitais públicos do DF 

Maria Rita Carvalho Garbi  Novaes 

Impacto na morbimortalidade do tempo de espera entre a indicação e a admissão em 
uma unidade de terapia intensiva do Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amorim 



Ano Projeto Orientador 

Aspectos Demográficos e Desfechos de pacientes admitidos com Sepse Grave e 
Choque Séptico em uma Unidade de terapia Intensiva do Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amorim 

Uso e abuso de álcool entre estudantes de medicina de uma faculdade pública do DF Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Soroprevalência humana da hantavirose em área rural do DF em 2013 Roberto de Melo Dusi 

Aspectos epidemiológicos e desfechos em pacientes idosos e muito idosos admitidos 
em uma unidade de terapia intensiva no DF 

Pedro Nery Ferreira Júnior 

Infecção do trato urinário associada ao cateterismo vesical  em uma unidade de 
terapia intensiva do DF: aspectos epidemiológicos, agentes etiológicos e  impactos na 
mortalidade e tempo de internação 

Pedro Nery Ferreira Júnior 

Fatores de risco para toxoplasmose congênita e medidas de prevenção em gestantes 
do DF 

Liu Campelo Porto 

Morbidade materna near miss na secretaria de estado de saúde do DF Daniela Mendes dos Santos Magalhães 

Satisfação de pacientes ou seus familiares com o serviço de saúde em uma unidade 
de cuidados  paliativos 

José Domingues dos Santos Júnior 

Influência da prematuridade no desenvolvimento neuropsicomotor em pacientes 
nascidos no Hospital  Materno Infantil de Brasília no ano de 2012 

José Domingues dos Santos Júnior 

Uso prescrito e não prescrito de metilfenidato entre vestibulandos do DF Karlo Jozefo Quadros de  Almeida 

Síndrome de Down: análise do perfil clínico e epidemiológico de pacientes atendidos 
em ambulatório público do DF 

Karlo Jozefo Quadros  de Almeida 

Enterobactérias produtoras de carbapenase em uma unidade de terapia intensiva do 
Distrito Federal: fatores de risco e mortalidade 

Pedro Nery Ferreria Júnior 

Infecção por Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumanii resistentes a 
carbapenêmicos em uma unidade de terapia  intensiva: fatores de risco e influências 
nos desfechos 

Pedro Nery Ferreria Júnior 

A percepção dos estudantes de medicina sobre a interação 
ensino-serviço-comunidade na sua formação 

Vanessa Canabarro Dios 

Identificação de parâmetros objetivos de fragilidade em idosos acompanhados em 
Centro de Saúde da SES/DF e sua relação com capacidade funcional 

Irna Kaden de Sousa Dantas Masceno 

Prevalência do uso de tabaco por estudantes de medicina em uma  faculdade do DF Carlos Alberto Moreno Zaconeta 

Análise transversal do perfil de pacientes submetidos a cirurgias de emergência na 
unidade de  cirurgia geral do hospital regional de Sobradinho 

Luciano Dias Batista Costa 

Síndrome de Guillain-Barré: aspectos epidemiológicos e avaliação da  sazonalidade Carlos Bernardo Tauil 

A relaçäo do uso de drogas com o comportamento agressivo e violento Cláudia da Costa Guimarães 

Avaliação da população masculina efetivamente atendida nos Centros de Saúde 06 e 
08 Ceilândia-DF 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Elaboração de atlas multimídia de semiologia: exame do abdome Getúlio Bernardo Morato Filho 



Ano Projeto Orientador 

Adesão à vacinação contra  o HPV no Distrito Federal José Domingues dos Santos Júnior 

Comparação da qualidade de vida de portadores de diabetes mellitus tipo I antes e 
após a instalação de bomba de insulina 

Paôla Carvalho Silva 

Avaliação comparativa entre vaporização por plasmabuttom, greenlight, laser e 
recepção transuretral na hipertrofia benigna prostática 

Francisco Diogo Rios  Mendes 

Avaliação do atendimento das vítimas de trauma abdominal submetidas a laparotomia 
em um hospital público do DF 

Marcos Dorival  Zago 

Taxa de ocupação dos leitos do pronto socorro pediátrico do hospital regional de 
Taguatinga ao longo de um  ano 

Getúlio Bernardo Morato Filho 

Perfil epidemiológico de pacientes portadores de neoplasias hepáticas Lúcio Lucas Pereira 

Motivos de procura por serviço de urgência e  emergência de pacientes classificados 
como não emergenciais em um hospital secundário da  SES-DF 

Getúlio Bernardo Morato Filho 

Perfil epidemiológico das pacientes com lesão intraepitelial  cervical de alto grau no 
serviço de ginecologia oncológica do HRT 

Georgiana Pontes Paulo 

Qualidade de vida em portadores de insuficiência cardíaca em um hospital público do 
Distrito Federal 

Viviane Cristina Uliana Peterle 

Análise da evolução da dor e do uso de analgésicos, opióides e adjuvantes em uma 
unidade de cuidados paliativos do Distrito Federal 

Ivan Rud de Moraes 

Escola Superior de Ciências da Saúde: interpretações  sobre a identidade 
organizacional 

Ubirajara José Pincanço de Miranda 
Júnior 

Perfil epidemiológico de pacientes oncológicos em uma unidade de cuidados paliativos 
do DF 

José Domingues dos Santos Júnior 

Climatério: percepção da mulher e sua qualidade de vida em uma unidade básica do 
DF 

Adriana Simão Magalhães 

Causas de internações no período noturno em um serviço de emergência pediátrica de 
um hospital secundário do Distrito Federal, 

Getúlio Bernardo Morato Filho 

A hereditariedade como fator de risco de desenvolvimento da colelitíase no serviço de 
cirurgia do Hospital Regional de Sobradinho 

Romildo Martins Rezende 

Análise do desfecho clínico-psiquiátrico de pacientes do Distrito Federal que tentaram 
autoextermínio com agrotóxicos, notificados no CIT-DF no período de 2008 a 2012 

Andrea Franco Amoras Magalhães 

Fatores de risco e prevenção secundária do câncer de mama no Distrito Federal Ângela Ferreira Barros 

Avaliação da prestação de serviços de saúde na enfermaria da unidade de cirurgia 
geral e na maternidade do hospital de Sobradinho: um estudo com o enfoque no valor 
para o paciente 

Paula Cristina Nogueira da  Silva 

Abuso de álcool em um grupo de pacientes hipertensos Luciana Buosi 

Perfil de gravidade de pacientes vítimas de trauma em um hospital público do Distrito  Jordano Pereira Araújo 



Ano Projeto Orientador 

Federal 

Triagem sorológica para HIV nos pacientes submetidos à cirurgia de emergência pela 
equipe de cirurgia  geral do HRS no período de 01/01/2013 a 01/07/2013 

Alexandre Chartuni Pereira Teixeira 

Análise Epidemiológica da população masculina abrangida pelos Centros de Saúde Nº 
6 e 8 - Ceilândia/DF 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Análise do perfil dos procedimentos cirúrgicos eletivos do Hospital Regional de 
Sobradinho 

Romildo Martins Rezende 

Classificação de Robson para cesarianas em dois hospitais públicos do DF Cláudia Vicari Bolognani 

Acerto pós-operatório: avaliação dos resultados da implantação de um protocolo 
multidisciplinar de cuidados peri-operatórios em cirurgia geral no Hospital Regional da 
Asa  Norte 

Fernando Marcus Felippe Jorge 

Percepção  dos estudantes dos cursos técnicos da Escola Técnica de Saúde de 
Brasília quanto à aplicação  do princípio de humanização no processo de atendimento 
aos usuários do SUS/DF 

Tereza  Cristina dos Reis Lyra Martins 
Leite 

Avaliação das complicações da Prostatectomia radical laparoscópica no tratamento de 
câncer de próstata 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Análise da evolução cirúrgica da laparoscopia renal como método diagnóstico e 
tratamento gold standard 

Francisco Diogo Rios Mendes 

2013/2014 2º 
 

Desenvolvimento de Software como ferramenta de gestão do tempo de  espera da 
UPA 

Fábio Ferreira Amorim 

No autismo há uma hipertenacidade exacerbada? Inês Catão Henriques Ferreira 

Prevalência dos atendimentos de usuários de álcool e outras drogas, classificados 
como severos, realizados pelo SAMU- DF 

Ubirajara José Pincanço de Miranda 
Júnior 

Morte encefálica: avaliação da neuroimagem de casos notificados à Central de 
notificação, captação e distribuição de órgãos (CNCDO) – DF 

Ernane Pires Maciel 

Progressão do conhecimento ético ao longo do curso de medicina da ESCS Estela Ribeiro Versiani 

Avaliação clínica e angiográfica dos pacientes submetidos à intervenção coronária 
percutânea no serviço de hemodinâmica do HBDF 

Luis Carlos Vieira Matos 

Análise retrospectiva de fatores epidemiológicos, clínico patológicos e histopatológicos 
do câncer 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Perfil clínicopatológico e imuno-histoquímico de mulheres com câncer de mama no  
Distrito Federal 

Ângela Ferreira Barros 

Religiosidade e saúde: percepção dos profissionais de saúde na Atenção  Primária de 
Sobradinho – DF 

Maria de Fátima de Novais Gondim 

Acompanhamento neuropsicológico e avaliação de neuroimagem em uma coorte de 
pacientes brasileiros com esclerose múltipla 

Carlos  Bernardo Tauil 



Ano Projeto Orientador 

Complicações neonatais: Diferenças entre parto normal e cesáreo na unidade de 
Neonatologia/Pediatria do Hospital Regional de Sobradinho 

Marta David Rocha de Moura 

Estudo epidemiológico de fraturas de fêmur por queda da própria altura em idosos Viviane Cristina Uliana Peterle 

Desafios da orientação vocacional para estudante de medicina na escolha da 
especialidade médica: a visão do estudante 

Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Problemas sócio-sanitários e a estratégia de saúde da família: um diagnóstico na Vila 
DNOCS-DF 

Ubirajara José Pincanço de Miranda 
Júnior 

Método Mãe Canguru: a percepção da mãe no processo de humanização do método Manuela Costa  Melo 

Prevalência de infecção por HTLV entre os doadores de sangue do Hemocentro Carlos Bernardo Tauil 

Estudo sobre custo/efetividade dos atendimentos realizados pelo SAMU Ubirajara José Pincanço de Miranda 
Júnior 

A visão do usuário de álcool e drogas frente ao acolhimento em unidades de urgência 
e emergência do DF 

Ubirajara  José Pincanço de Miranda 
Júnior 

Elaboração de atlas multimídia de semiologia: exame neurológico - 12 pares cranianos Getúlio Bernardo Morato  Filho 

Avaliação do impacto da hipertensão materna sobre o crescimento fetal em 
prematuros 

Alessandra de Cássia Gonçalves 
Moreira 

 

Ano Projeto Orientador 

2014/2015  
  

Análise de dados sociodemográficos de gestantes com morbidade muito grave 
internadas em unidades públicas de terapia intensiva no Distrito Federal 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Analgesia por bloqueio de nervo femoral versus fentanil venoso antes de 
posicionamento para raquianestesia em pacientes com fratura de quadril: revisão 
sistemática 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Pacientes internados por determinação judicial em uma unidade de terapia intensiva: 
aspectos demográficos e mortalidade 

Fábio Ferreira Amorim 

Tratamento para redução da progressão clínica da esclerose lateral amiotrófica: 
revisão sistemática 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Infecções por pseudomonas aeruginosa e acinetobacter baumanii resistentes a 
carbapenêmicos em uma unidade de terapia intensiva: fatores de risco e influências 
nos desfechos 

Fábio Ferreira Amorim 

Impacto da lesão renal aguda segundo critério akin em pacientes com sepse grave em 
uma unidade de terapia intensiva 

Fábio Ferreira  Amorim 

Enterobactérias produtoras de carbapenase em uma unidade de terapia intensiva do 
Distrito Federal: fatores de risco e mortalidade 

Fábio Ferreira Amorim 

Fatores precoces relacionados à necessidade de ventilação mecânica prolongada em Fábio Ferreira Amorim 



Ano Projeto Orientador 

uma unidade de terapia intensiva do Distrito Federal 

Aspectos epidemiológicos e desfechos em pacientes idosos e muito idosos admitidos 
em uma unidade  de terapia intensiva do Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amo Rim 

Aspectos demográficos e desfechos de pacientes admitidos com sepse grave e 
choque séptico em uma unidade de terapia intensiva do Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amorim 

Desenvolvimento de software como ferramenta de gestão do tempo de espera da UPA Fábio Ferreira Amorim 

Pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção hospitalar, unidades de terapia 
intensiva, mortalidade, tempo de internação, fatores de risco, demografia 

Fábio Ferreira Amorim 

Aspectos demográficos e impacto da obesidade sobre os desfechos em uma unidade 
de terapia intensiva do Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amorim 

Morbidade materna grave ou near miss: revisão sistemática Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Avaliação das condições clínicas e epidemiológicas do adulto portador de hemofilia  
no Distrito Federal 

Fábio  Ferreira  Amorim 

Aspectos epidemiológicos da esclerose lateral amiotrófica no Distrito Federal Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Avaliação do grau de conhecimento básico sobre os cuidados paliativos em 
estudantes do curso de medicina da ESCS 

Alfredo Nicodemos Da Cruz Santana 

Variáveis de mortalidade e tempo de internação em uma unidade de terapia intensiva 
do Distrito Federal 

Fábio Ferreira  Amorim 

Infecção do trato urinário associada ao cateterismo vesical em uma unidade de terapia 
intensiva do Distrito Federal: aspectos epidemiológicos, agentes etiológicos e 
impactos na mortalidade e tempo de internação 

Fábio Ferreira Amorim 

Avaliação do impacto da hipertensão materna sobre o crescimento fetal em 
prematuros 

Alessandra De Cássia Gonçalves 
Moreira 

Conhecimento, atitude e prática sobre hepatites B e C por manicures e pedicures na 
Asa Norte/DF 

Maria Liz Cunha De Oliveira 

Impacto da hipertensão arterial materna sobre a ocorrência de complicações neonatais 
e a morbimortalidade em recém-nascidos prematuros 

Alessandra De Cássia Gonçalves 
Moreira 

Síndrome coronária aguda no Distrito Federal: identificação da região de maior 
incidência de casos e fatores de riscos associados 

Juliana Ascenção De Souza 

Apnéia do sono em indivíduos com Síndrome de Down Anderson Albuquerque De Carvalho 

Avaliação da atitude anti-apoptótica e antinflamatória da lipoproteína de alta densidade 
(HDL) no processo de desenvolvimento da aterosclerose 

Juliana Ascenção De  Souza 

Religiosidade e aderência medicamentosa no tratamento da hipertensão arterial 
sistêmica em pacientes de uma unidade de saúde do Distrito Federal 

Juliana Ascenção De  Souza 

A hanseníase do Distrito Federal: influência da migração na cidade estrutural sobre o 
aumento da prevalência da doença no DF 

Maristela Dos Reis  Luz Alves 



Ano Projeto Orientador 

Adesão ao tratamento de parceiros de mulheres gestantes com sífilis Ana Maria Costa 

Avaliação do matriciamento em saúde mental na rede de atenção básica do Distrito 
Federal 

Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Elaboração da caderneta do coração - um novo instrumento para redução e controle 
da doença cardiovascular 

Juliana Ascenção De Souza 

Análise dos fatores desencadeantes da Síndrome de Guillain-barré em pacientes 
atendidos em um hospital terciário do Distrito Federal 

Carlos Bernardo Tauil 

Indicação de cesariana em dois hospitais públicos do Distrito Federal Cláudia Vicari Bolognani 

Uso de álcool pelos estudantes de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde Maria De  Fátima De Novais Gondim 

Interação entre a equipe da ESF de Nova Colina, Sobradinho/DF e sua rede de apoio, 
comunitária e institucional, na atenção à saúde 

Maria  De Fátima De Novais Gondim 

Levantamento de dados a respeito do destino profissional dos estudantes da Escola 
Superior de Ciências da Saúde 

Maristela Dos Reis Luz  Alves 

Levantamento de dados a respeito da atual conjuntura  da iniciação científica na 
Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) 

Karlo  Jozefo  Quadros  De Almeida 

Prevalência dos agentes etiológicos da cromoblastomicose observados em um 
laboratório público no Distrito Federal, no período de janeiro de 2007 a junho de 2014 

Carmelia Matos  Santiago Reis 

Curvas de crescimento intra-uterino de recém  nascidos  prematuros Ales- Sandra De Cássia Gonçalves 
Moreira 

Avaliação da qualidade de vida, sexualidade e disfunções urinárias em mulheres 
portadoras de esclerose múltipla 

Carlos  Bernardo Tauil 

Síndrome de Down: análise do perfil clínico e epidemiológico de pacientes  atendidos 
em ambulatório público do Distrito Federal 

Karlo Jozefo Quadros De Almeida 

Satisfação de pacientes ou seus familiares com o serviço de saúde em uma unidade 
de cuidados  paliativos 

José Domingues Dos Santos Júnior 

O banho de balde em neonatologia: é um método não-farmacológico eficaz para alívio 
da dor em recém-nascidos pré-termo? 

Manuela Costa Melo 

Avaliação da qualidade de atenção dos portadores de coagulopatias hereditárias no 
DF 

Ana Maria Costa 

Soroprevalência da hantavirose humana em área rural do Distrito Federal em 2013 Roberto De Melo Dusi 

Perfil epidemiológico de pacientes oncológicos em uma unidade de  cuidados 
paliativos 

José Domingues Dos Santos Júnior 

O uso de substâncias psicoativas entre os estudantes da medicina  da Escola 
Superior de Ciências da Saúde 

Luiz Fernando Severo Marques 

Avaliação das contribuições da risoterapia no contexto da pediatria do Distrito Federal Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Qualidade de vida do hemofílico adulto Karo Jozefo  Quadros  De Almeida 



Ano Projeto Orientador 

Compreensão da população do Recanto das Emas acerca do Programa Saúde da 
Família (PSF), 

Vanessa Viana Cardoso 

Análise da eficácia do tratamento analgésico de pacientes pós cirúrgicos em um 
hospital secundário da SES-DF 

Getúlio Bernardo Morato Filho 

Correlação entre as estações do ano e as causas de internação no período noturno em 
um serviço de emergência pediátrica do Distrito Federal 

Getúlio Bernardo Morato Filho 

2014/2015 2º 
 

Rede social de mulheres gestantes usuárias de álcool e outras drogas Maria de Fátima  de Novais Gondim 

Avaliação de positividade do método GENEXPERT em escarros de pacientes com 
suspeita de Tuberculose pulmonar e prevalência de resistência a Rifampicina 

Alfredo Nicodemos da Cruz  Santana 

O uso da oximetria de pulso na triagem neonatal de cardiopatia congêntia Alessandra de Cássia Gonçalves 
Moreira 

Prosseguimento da avaliação da população masculina efetivamente atendida nos  
Centros de Saúde 06 e 08 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Avaliação da terapia nutricional enteral em pacientes graves de uma UTI Clayton Barbieri de Carvalho 

Comparação entre os principais fatores que corroboram em resultados distintos no 
transplante renal por doador vivo e falecido 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Ampliação do estudo da prostatectomia radical laparoscópica no tratamento de câncer 
de próstata e suas complicações 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Ampliação do Estudo Comparativo entre vaporização por Plasma- button, GreenLight 
Laser e Ressecção Transuretral na Hipertrofia Benigna Prostática 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Defeitos de fechamento da parede abdominal: fatores prognóstico para o óbito 
neonatal 

Alessandra de Cássia Gonçalves  
Moreira 

Prosseguimento da análise retrospectiva de fatores epidemiológicos, 
clínicopatológicos e histopatológicos do câncer renal 

Francisco Diogo Rios  Mendes 

Análise do acolhimento dos usuários de álcool e drogas no Distrito Federal: visão dos 
profissionais e dos usuários 

Ubirajara José Picanço de Miranda 
Júnior 

Queimaduras: pacientes autoinfligidos Jefferson Lessa Soares de Macedo 

Contiguidade e ampliação da análise da evolução cirúrgica da laparoscopia renal como 
método diagnóstico e tratamento gold standard 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Impacto do acompanhamento em grupo oferecido às pessoas com diagnóstico de  
hipertensão arterial sistêmica, moradores do Recanto das Emas 

Maristela dos Reis Luz Alves 

Estudo epidemiológico das repercussões materno-fetais em gestantes diabéticas 
acompanhadas no pré-natal do HRT 

Fábio  Siqueira 

Perfil epidemiológico e sobrevida associada ao uso do riluzol da doença de neurônio 
motor do Distrito Federal 

Miriam Conceição Moura 

Impacto da unidade educacional IESC para estudantes de medicina ESCS Maristela dos Reis Luz Alves 



Ano Projeto Orientador 

Impacto do acompanhamento em grupo oferecido as pessoas com diagnóstico de 
diabetes melitus moradores do Recanto das Emas no Distrito Federal 

Maristela dos Reis Luz Alves 

Identificação precoce e atenção integral ao paciente portador  de doença pulmonar 
obstrutiva crônica 

Heloísa Glass 

Continuação da análise epidemiológica da população masculina abrangida pelos 
Centros de Saúde 6 e 8 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Avaliação do conhecimento sobre ELA - Influencia das redes sociais na informação em 
saúde 

Helga Moura Kehrle 

Rede social e famílias de adolescentes em situação de vulnerabilidade social 
atendidos por uma equipe da ESF de Sobradinho DF 

Maria de Fátima de  Novais Gondim 

Associação entre o desempenho do modelo Estratégia Saúde da Família e o controle 
pressórico  dos pacientes idosos portadores de hipertensão arterial sistêmica 

Thiago de Sousa Sasaki 

 

Ano Projeto Selecionado Orientador 

2015/2016 
 

Percepções de estudantes e docentes sobre dificuldades de progressão no curso de 
Medicina em uma escola pública do Distrito Federal 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Fatores prognósticos no desfecho de úlcera no pé em pacientes diabéticos assistidos 
no Sistema Único de Saúde 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Fatores de risco em pacientes com ulcera diabética do pé: Revisão sistemática Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Repercussões epidemiológicas da Esclerose Lateral Amiotrófica no Distrito Federal a 
partir da criação do Centro de Referência para doenças Neuromotoras da Secretaria 
de Saúde do Distrito Federal 

Maria Rita Carvalho  Garbi Novaes 

Avaliação do fluxo de pacientes e utilização de recursos na Unidade de Pronto 
Atendimento de Recanto das Emas, Brasília, DF 

Fábio Ferreira Amorim 

Tempo de espera para internação na UTI: impacto nos desfechos de pacientes idosos Fábio Ferreira Amorim 

Pacientes idosos internados em unidade de terapia intensiva: características 
clínico-epidemiológicas e desfechos clínicos 

Fábio Ferreira Amorim 

Padrões observados à tomografia computadorizada de alta resolução de tórax em 
idosos assintomáticos respiratórios com 80 anos ou mais 

Fábio Ferreira Amorim 

Prevalência de sarcopenia no contexto da prevenção primária em idosos acima de 80 
anos residentes no Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amorim 

Análise de dados sociodemográficos de gestantes com morbidade muito grave 
internadas em unidades públicas de terapia intensiva no Distrito Federal 

Maria Rita Carvalho  Garbi Novaes 

Sepse grave e Choque Séptico: características clínico-epidemiológicas e desfechos 
em uma Unidade de Terapia Intensiva do Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amorim 



Ano Projeto Selecionado Orientador 

Obesidade e sepse: avaliação das características clínico-epidemiológicas e desfechos 
da associação entre obesidade e sepse em uma unidade de terapia intensiva do 
Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amorim 

Lesão renal aguda e sepse: avaliação das características clínico-epidemiológicas e 
desfechos da associação entre lesão renal aguda e sepse em uma unidade de terapia 
intensiva do Distrito Federal  

Fábio Ferreira Amorim 

Ensaios Clínicos em países da América do Sul: Um Estudo Etiológico, Epidemiológico 
e Sociodemográfico 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Análise estatística dos níveis de estresse entre estudantes de Enfermagem e Medicina 
relacionado a fatores acadêmicos 

Adriano Machado  Facioli 

Influência do volume plaquetário médio e contagem total de plaquetas no 
desenvolvimento de obstrução microvascular em pacientes com infarto do  miocárdio 

Luiz Sérgio  Fernandes De Carvalho 

Reconstrução de membros inferiores: perfil, manejo e evolução dos pacientes do 
Hospital Regional da Asa Norte do Distrito Federal 

Jefferson  Lessa  Soares  De  
Macedo 

Avaliação das condições clínicas e epidemiológicas do adulto portador de hemofilia no 
Distrito Federal 

Aline Mizusaki Imoto 

Necessidade de determinação judicial para admissão na UTI: impacto nos desfechos 
de pacientes idosos 

Fábio Ferreira Amorim 

Depressão, ansiedade e risco de suicídio em pacientes com Esclerose Múltipla de 
Brasília 

Carlos Bernardo Tauil 

Estudo da associação do perfil socioeconômico e desfechos clínicos cardiovasculares 
em pacientes  após infarto agudo do miocárdio com  supradesnivelamento do 
segmento ST 

José Carlos  Quinaglia E Silva 

Avaliação da qualidade de atenção dos portadores de coagulopatias hereditárias no 
DF 

Ana Maria Costa 

Tecnologia Educacional para crianças e adolescentes estomizados: um guia de 
orientação para o  autocuidado 

Sandra De Nazaré Costa Monteiro 

Estresse entre estudantes de Enfermagem e Medicina relacionado a fatores 
acadêmicos: aplicação da EEP e uma escala de fatores acadêmicos 

Adriano Machado  Facioli 

Levantamento de dados a respeito da atual conjuntura da iniciação cientifica na Escola 
Superior de Ciências da Saúde (ESCS) 

Levy Aniceto Santana 

Sobrevida em cinco anos de mulheres com câncer de mama no Distrito Federal Ângela Ferreira Barros 

Mortalidade materna no Distrito Federal no ano de  2015 Cláudia Vicari  Bolognani 

Aplicação da Caderneta do Coração - um novo instrumento para redução e controle da 
doença cardiovascular 

Juliana Ascenção De Souza 

Estratégia Saúde da Família em uma regional de saúde do Distrito Federal: Avaliação Suderlan Sabino Leandro 



Ano Projeto Selecionado Orientador 

da qualidade da assistência a pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes mellitus 

Etiologia e gravidade de queimaduras em pacientes idosos internados em um centro 
de referência do Distrito federal e seus desfechos clínicos 

Carmelia Matos Santiago Reis 

Interação entre a equipe da ESF de Nova Colina, Sobradinho/DF e sua rede de apoio, 
comunitária e institucional, na atenção à saúde 

Maria De Fátima De Novais Gondim 

Prevalência dos agentes etiológicos da Cromoblastomicose observados em um 
laboratório público no Distrito Federal, no período de janeiro de 2006 a junho de 2015 

Carmelia Matos San- Tiago Reis 

Estudo clínico-epidemiológico da meningoencefalite herpética em Brasilia, DF 
(2006-2016) 

Carlos Bernardo Tauil 

O uso da oximetria de pulso na triagem neonatal de cardiopatias complexas Alessandra De Cássia Gonçalves 
Moreira 

Defeitos de fechamento da parede abdominal fatores prognósticos para o óbito 
neonatal 

Alessandra De Cássia Gonçalves 
Moreira 

Prevalência dos agentes etiológicos dos Micetomas observados em um laboratório 
público no Distrito Federal, no período de janeiro de 2006 a junho de 2015 

Carmelia Matos Santiago Reis 

Influência da síndrome metabólica na resposta inflamatória após o infarto agudo do 
miocárdio 

Osório Luís Rangel De Almeida 

Avaliação de demência e apneia do sono em uma coorte de indivíduos muito idosos Alfredo Nicodemos Da Cruz Santana 

Avaliação do Impacto da hipertesão materna sobre o crescimento fetal em prematuros Alessandra De Cássia  Gonçalves 
Moreira 

Rede social de mulheres gestantes usuárias de álcool e outras drogas: 
vulnerabilidades e potencialidades 

Maria De Fátima De Novais Gondim 

Síndrome de Guillain-Barré: Estratificação de Grupos Carlos Bernardo Tauil 

Avaliação de carga aterosclerótica medida pelo escore de cálcio e do perfil lipídico em 
indivíduos a partir de 80 anos sem manifestação clínica de doença  arterial  
aterosclerótica 

Alfredo Nicodemos Da Cruz Santana 

Análise do impacto do uso de estatinas na fase aguda sobre a dispersão do QTc no 
pós-IM 

Osório Luís Rangel De Almeida 

Impacto da Hipertensão Arterial Materna sobre a ocorrência de complicações 
neonatais 

Alessandra De Cássia Gonçalves 
Moreira 

Existe associação entre Síndrome de Fragilidade e o escore de cálcio coronariano em 
indivíduos de 80 anos  ou mais livres de doença arterial aterosclerótica  manifesta? 

Alfredo Nicodemos Da Cruz Santana 

Avaliação do índice de Apgar nas cesarianas por Sofrimento Fetal Agudo Cláudia Vicari Bolognani 

Discutir, escrever e publicar o perfil epidemiológico da  tuberculose urogenital no 
Distrito Federal em nove anos (2001 - 2009) 

Francisco Diogo Rios Mendes 



Ano Projeto Selecionado Orientador 

Comparação dos parâmetros clínicos e propedêuticos dos pacientes portadores de 
hiperplasia prostática benigna, submetidos à vaporização da próstata com o laser 
green light, plasmabutton e ressecção  transuretral 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Curvas de crescimento Intra-uterino de recém nascidos prematuros Alessandra De Cássia Gonçalves 
Moreira 

Avaliação do uso de acido acetil salicílico em idosos com diabetes tipo 2 
acompanhados no serviço de endocrinologia  de um Hospital de Ensino do Distrito 
Federal 

Alfredo Nicodemos Da Cruz Santana 

Associação do coping religioso-espiritual e da escala de depressão em indivíduos que 
tiveram infarto agudo do miocárdio 

José Carlos Quinaglia E Silva 

Distribuição dos diagnósticos de câncer de pele não-melanoma no Hospital Regional 
de Sobradinho/DF 

Ubirajara José Picanço De Miranda 
Júnior 

Ampliação do estudo comparativo entre os fatores que corroboram em resultados 
distintos no transplante renal por doador vivo e falecido 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Situação de Saúde dos Pacientes Judiciários do Distrito Federal Ubirajara José Picanço De Miranda 
Júnior 

Alteração cognitiva em pacientes com Esclerose Múltipla de Brasília, DF Carlos Bernardo Tauil 

Análise do Ensino sobre a Saúde Suplementar do Sistema Único de Saúde, na 
Graduação de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde -  ESCS-DF 

Francisco Diogo Rios Mendes 

A criança com estoma intestinal: questão familiar, escolar e social Manuela Costa Melo 

Causas de não adesão à vacina HPV nas Escolas Públicas de Samambaia - Distrito 
Federal 

Cláudia Vicari Bolognani 

O SCRATCH como ferramenta da educação médica na ausculta cardíaca Juliana Ascenção De Souza 

Prosseguimento do estudo da Prostatectomia Radical Laparoscópica no tratamento de 
Câncer de Próstata e suas complicações 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Avaliação do grau de conhecimento e de discernimento básico sobre medicina 
tradicional chinesa/acupuntura, homeopatia e fitoterapia em estudantes do curso de 
medicina da ESCS 

Hélio Bergo 

Avaliação do conhecimento sobre Esclerose Lateral Amiotrófica - influência das redes 
sociais na informação em saúde 

Helga Moura Kehrle 

Ensino de Angiologia nos Cursos Médicos do Distrito Federal Juliana Ascenção De Souza 

Estudo clínico epidemiológico da doença Priônica em Brasília, DF Carlos Bernardo Tauil 

Fatores Prognósticos para Amputação Após Reparo Cirúrgico do Trauma Vascular do 
Membro Inferior 

Leonardo Pires De Sá Nóbrega 

Adesão ao tratamento de parceiros de mulheres gestantes com Sífilis Jose Paulo Da Silva Netto 

Mortalidade e morbidade tardias de pacientes com sepse em Unidade de Terapia Juliana  Ascenção De Souza 



Ano Projeto Selecionado Orientador 

Intensiva de Brasília - fatores de risco identificados na admissão hospitalar 

Descrição do perfil epidemiológico de internações na enfermaria de pediatria do 
Hospital Regional de Sobradinho-DF 

Renata Orlandi Rubim 

Trauma abdominal: perfil epidemiológico das vítimas submetidas a tratamento 
cirúrgico 

Ubirajara José Picanço De Miranda 
Júnior 

Análise do aumento do risco de desenvolvimento do Diabetes Mellitus por efeito de uso 
prolongado de Sinvastatina em pacientes sob tratamento de Dislipidemia, após evento 
de Infarto Agudo  do  Miocárdio 

Osório Luís Rangel De Almeida 

Perfil epidemiológico de adultos internados em unidade de terapia intensiva de um 
hospital geral público do Distrito Federal 

Marcia Cardoso Teixeira Sinésio 

O uso de substâncias psicoativas entre os estudantes da medicina da Escola Superior 
de Ciências da Saúde 

Luiz Fernando Severo Marques 

Aperfeiçoamento da avaliação da população masculina verdadeiramente atendida nos 
centros de  saúde 06 e 08 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Perfil clínicopatológico e imuno-histoquímico de mulheres com câncer de mama no 
Distrito Federal 

Ângela Ferreira Barros 

Seguimento da análise epidemiológica da população masculina englobada pelos 
centros de saúde 06 e 08 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Perspectiva da importância da higiene dos estudantes da ESCS  em ambiente 
hospitalar 

Clayton Barbiéri De Carvalho 

Síndrome Coronária Aguda na Região Administrativa de Sobradinho/DF: identificação 
da incidência de casos e fatores de risco associados 

Juliana Ascenção De Souza 

O uso de antirretrovirais e da isoniazida no desenvolvimento da tuberculose em uma 
coorte de pacientes com aids do Distrito Federal 

Sandra Renata Nakashoji 

Apnéia do sono em indivíduos com Síndrome de Down Anderson Albuquerque De Car- Valho 

Análise do impacto da dose e do uso precoce de estatinas após infarto do miocárdio 
com supradesnivelamento do segmento ST na incidência de eventos cardiovasculares 
em longo prazo em pacientes com LDL- -C menor que 100mg/dl à admissão 

José Carlos Quinaglia E Silva 

Influência das atividades extracurriculares no desempenho cognitivo, psicomotor e 
afetivo do estudante de medicina da ESCS 

Clayton Barbiéri De Carvalho 

Preferência do paciente ou futuro paciente em ser informado sobre o seu diagnóstico 
de câncer 

Jose Paulo Da Silva Netto 

Qualidade de vida do hemofílico adulto Beatriz Mac Dowell Soares 

Comparação entre dados obtidos com as máquinas de bioimpedância INBODY-720 e 
HBF-516 para avaliar a diferença entre os resultados obtidos a respeito da composição 
corporal dos estudantes do primeiro ano do curso de medicina da Escola Superior de 

Getúlio Bernardo Morato Filho 



Ano Projeto Selecionado Orientador 

Ciências 

Influência da prática de atividades físicas na variação da composição corporal dos 
estudantes do primeiro ano do curso de medicina da Escola Superior de Ciências da 
Saúde do Distrito Federal (ESCS) no decorrer do ano 

Getúlio Ber- Nardo Morato Filho 

Percepção do aluno de medicina na visita domiciliar Clayton Barbiéri De Carvalho 

Evasão na graduação em Enfermagem na ESCS: surpreendendo o risco Geisa Cristina Modesto Vila- Rins 

Análise da situação vacinal de estudantes da Escola Superior de Ciências da Saúde, 
Brasília, Distrito Federal 

José Domingues Dos Santos Junior 

O estigma sobre os doentes mentais em um hospital geral Thiago Blanco Vieira 

 

Ano Projeto Selecionado Orientador 

2016/2017 
 

Padrões observados à tomografia computadorizada de alta resolução do tórax do 
idoso assintomático respiratório com 80 anos ou mais 

Fábio Ferreira Amorim 

Integridade científica na pesquisa com seres humanos e direitos autorais à luz dos 
Códigos de Ética Profissional das ciências de saúde e humanas 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Sepse grave e choque séptico: características clínico-epidemiológicas e desfechos em 
uma Unidade de Terapia Intensiva do Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amorim 

Prevalência de sarcopenia no contexto da prevenção primária em idosos acima de 80 
anos residentes no  Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amorim 

Reações adversas a medicamentos em dermatologia - fatores de risco, prognóstico e 
tratamento da necrólise epidérmica tóxica 

Carmélia Matos Santiago Reis 

Qualidade de vida de idosos com diabetes mellitus tipo 2 Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Existe associação entre Síndrome da Fragilidade e escore de cálcio coronariano em 
indivíduos de 80 anos ou mais livres de doença arterial aterosclerótica manifesta? 

Alfredo Nicodemos da  Cruz Santana 

Disfunção endotelial na fase aguda do infarto do miocárdio: relação entre a capacidade 
funcional da HDL in vitro e a função endotelial medida pela hiperemia reativa da artéria 
braquial 

José Carlos Quináglia e  Silva 

Avaliação do uso de um guia de orientação e cuidado ao idoso portador de doença 
pulmonar obstrutiva  crônica 

Levy Aniceto Santana 

Prevalência de depressão em pacientes com insuficiência cardíaca em um hospital 
terciário do DF (HBDF), 

José Carlos Quináglia e Silva 

Impacto da fase aguda do infarto do miocárdio sobre o pool de microRNAs 
transportados pela lipoproteína  de  alta  densidade(HDL),   

José Carlos Quináglia e Silva 

Obesidade e sepse: avaliação das características clínico-epidemiológicas e desfechos 
da associação entre obesidade e sepse em uma unidade de terapia intensiva do 

Fábio Ferreira Amorim 



Ano Projeto Selecionado Orientador 

Distrito Federal 

Tempo de espera para internação na UTI: impacto nos desfechos de pacientes  
idosos 

Fábio Ferreira Amorim 

Avaliação Funcional e qualidade de vida em pacientes hemofílicos da Fundação 
Hemocentro de Brasília - Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amorim 

Fatores associados a complicações pós-operacionais em pacientes submetidos à 
cirurgia plástica reparadora após grandes perdas ponderais 

Jefferson Lessa Soares de Macedo 

Diagnóstico de enfermagem em unidade de tratamento intensivo - UTI de um hospital 
público do Distrito  Federal 

Rinaldo de Souza Neves 

Avaliação dos efeitos do imobilismo sobre a funcionalidade, força muscular e a 
flexibilidade em pacientes idosos internados em uma unidade de terapia intensiva 

Levy Aniceto Santana 

Relação entre variabilidade glicêmica na fase aguda do infarto do miocárdio com 
supradesnivelamento do segmento ST e a recorrência de eventos cardiovasculares 
em 6 meses 

Osório Luis Rangel de Almeida 

Relação entre variabilidade glicêmica medida a partir da monitorização contínua da 
glicemia e a presença de  trombo intracoronário e perfusão coronária/ microvascular 
em pacientes na fase aguda do infarto agudo do miocárdio 

Osório Luis Rangel de  Almeida 

Estudo da associação entre variabilidade glicêmica  (medida por sistema de 
monitorização contínua da  glicemia) e resposta inflamatória no primeiro e quinto dia 
após infarto  agudo do miocárdio 

Osório Luis Rangel de  Almeida 

Avaliação dos níveis de microRNAs na lipoproteína de alta densidade (HDL) de 
pacientes na fase aguda do infarto do miocárdio e a interferência entre  microRNAs e 
disfunção celular endotelial 

José Carlos Quináglia e Silva 

A expressão gênica do óxido nítrico sintase (eNOS) e transdução dos sinais 
relacionados e ativação da  eNOS em células HCAEC antes e após a incubação com 
inibidores específicos de LOX-1 e de S1P3, bem  como com HDL isolado dos 
pacientes com IM (D1, D5  e D30) 

José Carlos Quináglia e Silva 

Relação entre a amplitude e o desvio padrão das  incursões glicêmicas (medida 
obtida por sistema de  monitorização contínua da glicemia) e a disfunção vasomotora 
em pacientes na fase aguda do infarto agudo do miocárdio 

Osório Luis Rangel de Almeida 

Qualidade de vida de idosos assistidos na atenção primária em Samambaia, Distrito 
Federal 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Formação pedagógica de professores que atuam nos cursos de graduação em áreas 
de saúde: análise de experiências na medicina, enfermagem, farmácia, nutrição, 
odontologia, fisioterapia, terapia ocupacional, mediante revisão sistemática da 
literatura 

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 



Ano Projeto Selecionado Orientador 

Lesão renal aguda e sepse: avaliação das características clínico- epidemiológicas e 
desfechos da associação entre lesão renal aguda e sepse em uma unidade de terapia 
intensiva do Distrito Federal 

Fábio Ferreira Amorim 

Avaliação  da  carga aterosclerótica medida pelo escore de cálcio e do perfil lipídico 
em indivíduos a partir de 80 anos  sem manifestação  clínica  de  doença arterial  
aterosclerótica 

Alfredo Nicodemos da Cruz  Santana 

Aspectos epidemiológicos dos óbitos por doença cérebro-vascular no Distrito Federal 
de 2000 a 2015 

Carlos Bernardo Tauil 

Prevalência da infecção por HTLV entre doadores de  sangue de Brasília Carlos Bernardo Tauil 

A influência da idade Gestacional e do índice de Apgar no desfecho de recém-nascidos 
prematuros 

Alessandra de Cássia Gonçalves 
Moreira 

Avaliação da Qualidade de Vida de pacientes pós-bariátricos submetidos à cirurgia  
plástica reparadora  após grandes perdas ponderais 

Jefferson Lessa Soares de  Macedo 

Perfil sócio-demográfico dos óbitos por doença cérebro-vascular no Distrito Federal de 
2000 a 2015 

Carlos Bernardo Tauil 

Análise das variáveis da saúde do homem na população masculina abrangida pelo 
Centro de Saúde 2 do Varjão 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Avaliação da implementação da linha de cuidado integral para pessoas com Síndrome 
de Down no Distrito Federal 

Karlo Jozefo Quadros  de Almeida 

Avaliação do grau de conhecimento sobre o conceito  de profissionalismo médico dos 
estudantes da quarta  série do curso de medicina da Escola Superior de Ciências da 
Saúde do Distrito Federal  (ESCS-DF) 

Estela Ribeiro Versiani 

Análise estatística dos níveis de estresse entre estudantes de medicina relacionado a 
fatores acadêmicos 

Adriano Machado Facioli 

Percepção dos estudantes da Escola Superior de Ciências da Saúde acerca do 
Sistema Único de Saúde 

José Domingues dos Santos  Júnior 

Estudo da cognição em pacientes com esclerose múltipla de Brasília, DF: análise da 
volumetria cerebral 

Carlos Bernardo Tauil 

Estudo retrospectivo aberto da eficácia do tratamento de surtos de esclerose múltipla 
com dexametasona 

Carlos Bernardo Tauil 

Análise do conhecimento de moradores de quadras do  Recanto das Emas- com 
equipe de saúde da família  completa, incompleta e sem equipe- acerca do 
funcionamento em redes do Sistema Único  de Saúde 

José Domingues dos Santos Júnior 

Cognição e transtornos do sono: estudo de uma amostra de pacientes de Brasília-DF Carlos Bernardo Tauil 

Estresse em estudantes de medicina relacionado a fatores acadêmicos Adriano Machado Facioli 

Sistema de infusão de morfina e distúrbio do sono: revisão sistemática Tiago da Silva Freitas 



Ano Projeto Selecionado Orientador 

Diagnóstico do sistema de informações sobre pesquisas clínicas e gerenciais na 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal e desenvolvimento de plataforma virtual para 
gerenciamento e suporte à  tomada de decisão 

Roberto José Bittencourt 

Avaliação do impacto da hipertensão materna sobre o crescimento fetal em 
prematuros 

Alessandra de Cássia  Gonçalves  
Moreira 

Curvas de crescimento intra-uterino de recém  nascidos  prematuros Alessandra de Cássia Gonçalves 
Moreira 

Incorporação da narrativa no currículo médico brasileiro Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Reconstrução de face e couro cabeludo após mordeduras caninas em crianças Jefferson Lessa Soares de Macedo 

Eficácia dos tratamentos de dor articular no joelho causadas pela osteoartrite: revisão 
sistemática 

Tiago da Silva Freitas 

Revisão sistemática acerca da discussão da provável violência obstétrica no Brasil e 
América Latina 

José Domingues dos Santos Júnior 

Prevalência da doença aterosclerótica em indivíduos adultos com Síndrome de Down 
em um serviço  público de saúde de Brasília-DF 

Karlo Jozefo Quadros de Almeida 

Acompanhamento neuropsicológico e avaliação de neuroimagem de uma coorte de 30 
pacientes brasileiros com esclerose múltipla 

Carlos Bernardo Tauil 

O impacto das alterações cognitivas no estilo de vida do idoso Lindalva Matos Ribeiro Farias 

Um estudo sobre retorno em escolaridade dos médicos no mercado de trabalho no 
Brasil 

Francisco Diogo Rios  Mendes 

Revisão sistemática acerca do ensino da Saúde Suplementar compreendida dentro do 
Sistema Único de Saúde na graduação em Medicina brasileira 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Qual o conceito de especialização médica que o aluno de medicina da ESCS do 
primeiro ao sexto ano  entende e manifesta 

Francisco Diogo Rios Mendes 

Estudo sobre ansiedade e depressão em jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas de internação 

Denise Leite Ocampos 

Análise da situação vacinal de estudantes da Escola Superior de Ciências da Saúde 
(ESCS) - Brasília - Distrito Federal 

José Domingues dos Santos Júnior 

Existe discriminação entre os médicos brasileiros? Uma abordagem com efeitos fixos Francisco Diogo Rios  Mendes 

Perfil epidemiológico da população masculina abrangida pelo Centro de Saúde 2 do  
Varjão 

Francisco Diogo Rios  Mendes 

Percepção sensorial e função cognitiva em pacientes com transtornos do sono Carlos Bernardo Tauil 

Avaliação da qualidade de atenção dos portadores de coagulopatias hereditárias no 
DF 

Karlo Jozefo Quadros de Almeida 

Análise da importância do domínio da língua inglesa para os acadêmicos de medicina 
da ESCS para o desempenho acadêmico 

José Domingues dos Santos Júnior 



Ano Projeto Selecionado Orientador 

A criança com estoma intestinal: questão familiar, escolar e social - 2 etapa Manuela Costa Melo 

Identificação de fatores que podem interferir no acompanhamento na consulta 
ginecológica pelo estudante da ESCS 

José Domingues dos Santos Júnior 

Impacto da hipertensão arterial materna sobre a ocorrência de complicações neonatais Alessandra de Cássia Gonçalves 
Moreira 

Práticas nutricionais e crescimento neonatal de recém-nascidos prematuros pequenos 
para a idade gestacional 

Alessandra de Cássia Gonçalves 
Moreira 

O atendimento a criança hospitalizada: a realidade de um hospital público no Distrito 
Federal - Etapa 1 

Manuela Costa Melo 

Análise da área e região de atuação do egresso do curso de medicina da ESCS José Domingues dos  Santos Júnior 

Qualidade de vida em pacientes submetidos à quimioterapia no Hospital de Base do 
Distrito Federal 

José Paulo da Silva Netto 

Reflexo das ligas Acadêmicas na área Profissional dos Egressos do curso de medicina 
da ESCS 

José Domingues dos Santos Júnior 

A criança com estoma intestinal: questão familiar, escolar e social - 1 etapa Manuela Costa Melo 

Custos da hospitalização de recém-nascidos prematuros de mães hipertensas Alessandra de Cássia Gonçalves 
Moreira 

Avaliação da Estratégia Saúde da Família em duas regiões administrativas da região 
leste do Distrito Federal 

Suderlan Sabino Leandro 

Reação Hansênica: situação clínica, epidemiológica e o impacto deste agravo na 
qualidade de vida 

Luciene Corado Guedes 

Análise dos relatos de puérperas sobre o processo de parturição em uma maternidade  
pública do Distrito Federal 

José Paulo da Silva  Netto 

Perfil epidemiológico dos adolescentes que viveram violência sexual e são atendidos 
no Adolescentro SES-DF 

José Domingues dos Santos Júnior 

Perfil de saúde dos adolescentes de uma unidade socioeducativa de internação do 
Distrito Federal 

Denise Leite Ocampos 

Síndrome Coronária aguda na região administrativa de Sobradinho/DF: identificação 
da incidência de casos e fatores de riscos associados 

Juliana Ascenção de  Souza 

Mortalidade por trauma no Distrito Federal nos últimos 10 anos Rodrigo  Caselli  Bel- lém 

Estratégia multimodal na promoção da higiene das mãos Karine Marques Costa dos Reis 

Marcadores de risco para diabetes em crianças de zero a doze anos e a interferência 
do aleitamento  materno 

Tatiany Cristine Siva 

Qualidade de vida do hemofílico adulto no Distrito Federal Beatriz  Mac Dowell Soares 

Avaliação  da qualidade  do pré-natal  e conhecimento das gestantes na atenção 
primária de saúde de Sobradinho II - Distrito Federal 

Cláudia Vicari  Bolognani 



Ano Projeto Selecionado Orientador 

Comportamento sexual dos estudantes da ESCS e a consciência destes na prevenção 
de  DST's 

José Domingues dos Santos Júnior 

Prevalência de dor em pacientes com demência em fase grave admitidos em unidade 
de cuidados paliativos 

Alexandra Mendes Barreto  Arantes 

Levantamento de dados a respeito do destino profissional dos estudantes da Escola 
Superior de  Ciências da Saúde 

Maristela dos Reis Luz Alves 

Análise do registro de dados do cartão pré-natal de gestantes admitidas no centro 
obstétrico do Hospital Regional de Taguatinga 

Melina Mafra Toledo 

O uso de substâncias psicoativas entre os estudantes da medicina da Escola Superior 
de Ciências da Saúde 

Luiz Fernando Severo Marques 

Comparação entre as técnicas de estimulação medular: estimulação em "BURST" vs 
estimulação tônica no tratamento da dor crônica neuropática 

Tiago da Silva Freitas 

Avaliação de uma população com Diabetes tipo I acompanhada em um serviço público 
de saúde  especializado 

André Neves Mas- carenhas 

Acesso ao tratamento do câncer de mama em um centro de alta complexidade em 
oncologia do Distrito Federal 

Ângela Ferreira Barros 

Influência dos hábitos de vida na variação da composição corporal e saúde mental dos 
estudantes do primeiro ano do curso de medicina da Escola Superior de Ciências da 
Saúde do Distrito Federal (ESCS) no decorrer de um ano 

Getúlio Bernardo 

Apnéia do sono em indivíduos com Síndrome de Down Anderson Albuquerque 

Avaliação da percepção dos profissionais de saúde em relação às contribuições da 
terapia do riso no serviço de saúde 

Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Avaliação de hipertensão arterial sistêmica em crianças em um hospital pediátrico no 
Distrito Federal 

Luciano de Paula Camilo 

Grau de satisfação de acompanhantes sobre a assistência prestada por estudantes de 
medicina do  internato a pacientes pediátricos internados em um hospital-escola 

Renata Orlandi Rubim 

O contexto da criança hospitalizada e o lúdico Ana Socorro de Moura 

O protagonismo da família e dos profissionais de saúde no cuidado com 
recém-nascido internado em um hospital público no Distrito Federal 

Manuela Costa Melo 

Prevalência de transtornos alimentares em uma população de diabéticos tipo I e seu 
impacto no controle glicêmico e na prevalência de complicações crônicas 

André Neves Mascarenhas 

Análise dos fatores relacionados à presença de epilepsia na infância Getúlio Bernardo 

A perspectiva dos enfermeiros em relação ao acolhimento em uma emergência 
pediátrica de um hospital público do Distrito Federal, 

Regina de Souza Barros 

Empreendedorismo e educação médica: seria o binômio de sucesso no preparo do 
aluno de medicina para o mercado de trabalho? 

Francisco Diogo Rios Mendes 



Ano Projeto Selecionado Orientador 

Preferência da população geral, dos pacientes psiquiátricos e de seus familiares entre  
acompanhamentos em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ou ambulatórios 

Thiago  Blanco Vieira 

Depressão e doenças cardiovasculares: possíveis relações e dificuldades diagnósticas Maria Cristina Batista dos Santos 

Incidência de afecções neurológicas em pacientes pediátricos atendidos em um 
hospital de atenção secundária da SES/DF 

Renata Orlandi Rubim 

Análise do impacto da resiliência na qualidade de vida em pacientes adultos 
portadores de diabetes mellitus tipo I acompanhados em um hospital de ensino de  
Brasília 

André Neves Mascarenhas 

Eficácia do laser érbio associado à radiofrequência no tratamento da estria atrófica a 
partir de imagens  fotográficas 

Renato Nakad  Gouveia 

Estratégias terapêuticas para tratamento de estrias de distensão: uma revisão 
sistemática 

Renato  Nakad Gouveia 

Avaliação do protocolo de febre sem sinais localizatórios na emergência pediátrica do 
Hospital  Materno Infantil  de Brasília 

Filipe Lacerda de Vasconcelos 

 

Ano Projeto selecionado Orientador 

2017/2018 
 

Estado nutricional de idosos submetidos à cirurgia cardíaca por meio de métodos 
subjetivos e sua relação com os desfechos clínicos em um Hospital Universitário do 
Distrito Federal 

Renata Costa Fortes 

Perfil clínico e nutricional de idosos submetidos à cirurgia cardíaca em um Hospital 
Universitário do Distrito Federal  

Renata Costa Fortes 

Impacto familiar e social do diabetes mellitus tipo I em crianças e adolescentes Manuela Costa Melo 

Parto Cesáreo fatores de risco e desfecho neonatal Marta David Rocha de Moura 

Perfil da mortalidade neonatal em uma maternidade pública Marta David Rocha de Moura 

Mortalidade de  recém-nascidos prematuros extremos  Marta David Rocha de Moura 

Educação em saúde para estomizados Sandra de Nazaré Costa Monteiro 

Parâmetros clínicos e metabólicos de crianças estomizados assistidas em serviços de 
referência do Distrito Federal 

Sandra de Nazaré Costa Monteiro 

Correlação da evolução clínica do binômio materno-infantil com idade materna e 
morbidades na gestação do recém nascido prematuro 

Alessandra de Cássia Gonçalves Moreira 

A visão de usuários do Distrito Federal sobre o acesso à rede de Atenção de saúde Ubirajara josé Picanço de Miranda Júnior 

Desfecho de recém-nascidos asfixiados submetidos ao protocolo de hipotermia 
terapêutica em uma unidade neonatal do SUS 

Alessandra de Cássia Gonçalves Moreira 

Análise da Saúde Mental dos Vestibulandos de Medicina Estela Ribeiro Versiani 

Custos da hospitalização de recém-nascidos prematuros de mães hipertensas Alessandra de Cássia Gonçalves Moreira 



Ano Projeto selecionado Orientador 

Análise da possível presença de depressão e transtornos de ansiedade em estudantes 
de medicina relacionada  a fatores acadêmicos 

Maristela dos Reis Luz Alves 

Eficácia, segurança e custo-efetividade do tratamento de mieloma múltiplo recém 
diagnosticado 

Everton Macêdo Silva 

Avaliação do processo de ensino e aprendizagem no ambiente de simulação realística 
na graduação em enfermagem 

Luciana Melo de Moura 

Análise do impacto das portarias 77/2017 e 78/2017 da SES-DF à população usuária de 
duas unidades de saúde do Recanto das Emas, DF. 

Ubirajara José Picanço de Miranda Júnior 

Epidemiologia e evolução clínica da miastenia gravis: um estudo retrospectivo Miriam Conceição Moura 

Arteterapia: Impressões de pacientes e profissionais do Instituto de Saúde Mental de 
Brasília 

Eliana Mendonça Vilar Trindade 

Prevalência de sintomas de depressão em estudantes de medicina da Escola de 
Superior de Ciências da Saúde  

Maristela dos Reis Luz Alves 

Práticas Nutricionais e Crescimento Neonatal de Recém-Nascidos Prematuros 
Pequenos para a Idade Gestacional 

Alessandra de Cássia Gonçalves Moreira 

O ensino do processo de enfermagem em um curso de graduação: Um estudo baseado 
na Metodologia da Problematização 

Fabiana Cláudia de Vasconcelos França 

Adesão ao Tratamento da Infecção Latente da Tuberculose em portadores de HIV em 
uma unidade de referência da SES-DF 

Luciene Corado Guedes 

Asfixia perinatal em recém-nascidos prematuros extremos Marta David Rocha Moura 

Estudo retrospectivo de uma série de casos de tireoidectomias, utilizando-se a 
radiofrequencia por diatermia através de pinça bipolar, oito anos de experiência. 

Cláudio Eduardo de Oliveira Cavalcanti 

Projeto de Vida: Promovendo saúde a jovens em cumprimento de medida 
socioeducativa 

Denise Leite Ocampos 

Cognição e transtornos do sono: estudo de uma amostra de pacientes de Brasília-DF, 
Brasil 

Carlos Bernardo Tauil 

A avaliação do risco de quedas em puérperas: uma ferramenta para promoção da 
cultura de segurança. 

Lara Mabelle Milfont Boeckmann  

Avaliação da Incidência da episiotomia e ocorrência de laceração perineal em paciente 
que tiveram parto normal no Hospital de Taguatinga HRT 

Simone Moura  Lopes Viana 

Trajetória de adolescentes e familiares em um serviço ambulatorial de saúde mental: um 
estudo de avaliação 

Ângela Maria Rosas Cardoso 

Avaliação dos preditores de prognóstico em pacientes com diagnóstico de sepse 
admitidos em uma emergência terciária do Distrito Federal. 

Rodrigo de Freitas Garbero 

Análise quali-quantitativa de fila de cirurgias eletivas de hospital terciário de grande 
porte 

Roberto José Bittencourt 



Ano Projeto selecionado Orientador 

Hábitos alimentares dos docentes do curso de medicina da ESCS SES-DF: relação com 
a prevalência de hipertensão arterial e diabetes mellitus 

Juliana Ascenção de Souza 

Estudo quantitativo da percepção de estudantes de enfermagem no ambiente de 
simulação realística 

Fabiana Claúdia de Vasconcelos França 

O uso de metilfenidato (ritalina) entre estudantes de medicina da Escola Superior de 
Ciências da Saúde - ESCS, como ferramenta de estudos 

José Paulo da Silva Netto 

Perfil clínico-epidemiológico de crianças com transtorno do espectro autista com 
epilepsia atendidas em uma unidade de referência em saúde mental do Distrito Federal 
de 2014 a 2017. 

Ludmila Inácio de Lima Uchôa 

Impacto das tecnologias móveis no monitoramento de patologias e promoção de saúde 
em pacientes e acompanhantes do Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB 

Getúlio Bernardo Morato Filho 

Análise do conhecimento de moradores da Cidade Estrutural-DF acerca do 
funcionamento da atenção básica e redes de saúde no Distrito Federal 

Helga Moura Kehrle 

Análise da natimortalidade em um Hospital Regional de Brasília Simone Moura  Lopes Viana 

Avaliação da efetividade de programa educacional em psiquiatria do internato no 
desenvolvimento de autoconfiança na assistência médica a saúde mental e no grau de 
estigmatização. 

Thiago Blanco Vieira 

Perfil dos Óbitos Neonatais em prematuros nascidos em um Hospital Regional de 
Brasília. 

Simone Moura  Lopes Viana 

Uso do cadastro para dispensação de medicamentos antirretrovirais (SICLOM) para 
análise dos dados de HIV/AIDS no DF. 

Luciene Corado Guedes 

Termos utilizados pela equipe de enfermagem em registros na unidade pediátrica de um 
hospital de ensino 

Manuela Costa Melo 

Avaliação da Estratégia Saúde da Família em São Sebastião - Distrito Federal  Suderlan Sabino Leandro 

Automedicação em uma amostra de estudantes do Ensino Fundamental de Sobradinho 
- DF 

Renata Orlandi Rubim  

Características epidemiológicas e de histocompatibilidade das unidades de sangue de 
cordão umbilical doadas na Região do Distrito Federal 

Flavia Zattar Piazera 

Avaliação da Asfixia perinatal em recém-nascidos atendidos em uma maternidade 
pública terciaria 

Tatiane Melo de Oliveira 

Prevalência da Síndrome Metabólica em adultos portadores de Síndrome de Down André Neves Mascarenhas 

Abordagem da saúde na adolescência em um curso de medicina com metodologia ativa  Denise Leite Ocampos 

Analisando  perfil, percepção e  qualidade de vida da criança portadora de 
malformação anorretal e doença de Hirschsprung. 

Camila Foresti Lemos 

Personalidade e sintomas depressivos e ansiosos no estudante de medicina: uma 
avaliação longitudinal 

Thiago Blanco Vieira 



Ano Projeto selecionado Orientador 

Avaliação do grau de conhecimento sobre o conceito de profissionalismo médico dos 
estudantes da quarta série do curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da 
Saúde do Distrito Federal (ESCS-DF) 

Estela Ribeiro Versiani 

O uso da simulação realista com metodologia  ativa na educação permanente e 
capacitação de profissionais da Secretaria de Saúde do DF 

Léia Ferreira Miquelino de Melo 

Epidemiologia da artrite séptica de quadril e joelho em Hospital do Distrito federal Viviane Cristina Uliana Peterle 

Identificação dos grupos de pesquisa e linhas de pesquisa como base para construção 
do Diretório de Pesquisa da SES/DF 

Roberto José Bittencourt 

O atendimento a criança hospitalizada: a realidade de um hospital público no Distrito 
Federal – Etapa 3 

Manuela Costa Melo 

Análise da perspectiva dos estudantes autodeclarados negros de medicina da ESCS 
acerca das possíveis dificuldades de acesso e permanência no curso de medicina 

José Paulo da Silva Netto 

A episiotomia  no Brasil: uma revisão de literatura Simone Moura  Lopes Viana 

Prevalência do atendimento pelo SAMU de usuário de álcool e outras drogas 
confirmados como moderados e severos em dezembro /2016 

Ubirajara José Picanço de Miranda Júnior 

Prevalência de maus hábitos de vida e de fatores de risco para Diabetes Mellitus tipo 2 
em estudantes de medicina de uma faculdade de Brasília 

André Neves Mascarenhas 

Perspectiva da importância da higiene dos estudantes da ESCS em ambiente hospitalar Ana Lúcia Quirino de Oliveira 

Nova geração de intervenções para solucionar o problema da superlotação nos serviços 
de emergência hospitalar: uma revisão sistemática 

Roberto José Bittencourt 

Correlação entre diagnóstico ecográfico de macrossomia fetal e peso ao nascimento 
fetal em uma maternidade pública do DF. 

José Paulo da Silva Netto 

Revisão sistemática acerca dos riscos da utilização de narguilé entre jovens José Paulo da Silva Netto 

Estudo longitudinal sobre Ansiedade e Depressão em jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativas 

Denise Leite Ocampos  

Análise do conhecimento dos estudantes de medicina da ESCS acerca do 
funcionamento em redes do SUS 

Helga Moura Kehrle 

Metodologias ativas de ensino e aprendizagem na formação de profissionais em saúde: 
Percepção docente no processo de adaptação do estudante proveniente do sistema 
tradicional de ensino 

Creto Vadivino e Silva 

Avaliação de atitudes em uma coorte de estudantes de medicina no início e término do 
curso de graduação 

Estela Ribeiro Versiani 

Políticas de saúde pública voltadas ao Adolescente: uma revisão de literatura Denise Leite Ocampos 

Nomenclatura CIPE® para a Enfermagem Pediátrica Glauce Araújo Ideião Lins 

Percepção do hospitalismo sob a ótica de crianças, em fase escolar, internadas em uma 
unidade pediátrica do Distrito Federal 

Valéria Batista da Silva 



Ano Projeto selecionado Orientador 

Análise do Perfil Socioeconômico e Classificação dos Pacientes Pediátricos na 
Emergência Pediátrica do Hospital Materno Infantil de Brasília 

Camila Foresti Lemos 

Avaliação do uso de ansiolíticos e antidepressivos nos alunos do Curso de medicina da 
Escola de Ciências da Saúde. 

Cláudia da Costa Guimarães 

Metodologias ativas de ensino e aprendizagem na formação de profissionais em saúde: 
Adaptação do estudante procedente do sistema tradicional de ensino às metodologias 
ativas de aprendizagem adotadas na ESCS. 

Creto Valdivino e Silva 

Avaliação da validade do treinamento em primeiros socorros Rodrigo Caselli Belém 

Atendimento móvel de urgência a pessoas em crises psíquicas no Distrito Federal - 
etapa observação participante  

Daniela Martins Machado 

Atendimento móvel de urgência a pessoas em crises psíquicas no Distrito Federal - 
Etapa Follow up 

Daniela Martins Machado 

Percepção de docentes e discentes com relação à utilização do laboratório de 
simulação no processo de formação do estudante de enfermagem 

Luciene de Moraes Lacort Natividade 

A repercussão da prática de atividade física e da espiritualidade em pacientes em 
tratamento para depressão 

Getúlio Bernardo Morato Filho 

Atendimento móvel de urgência a pessoas em crises psíquicas no Distrito Federal - 
Etapa entrevistas 

Daniela Martins Machado 

Análise de prontuários de mulheres internadas por abortamento no Hospital 
Universitário de Brasília 

Cinthya Gonçalves 

Avaliação teórica quantitativa e qualitativa dos hábitos de higienização das mãos dos 
médicos do Distrito Federal, segundo as recomendações do Ministério da Saúde 

Viviane Bueno de Carvalho 

Distúrbios do sódio e do potássio e mortalidade em pacientes idosos internados em uma 
unidade de terapia intensiva 

Fábio Ferreira Amorim 

Lesão renal aguda, necessidade de terapia de substituição renal e mortalidade em 
pacientes internados uma unidade de terapia intensiva 

Fábio Ferreira Amorim 

Avaliação da acurácia da nova definição de sepse proposta pela Terceira Conferência 
de Consenso de Sepse (Sepse 3) de 2016 na predição de complicações, tempo de 
internação e mortalidade em uma unidade de terapia intensiva 

Fábio Ferreira Amorim 

Caracterização de pacientes oncológicos internados em uma unidade de referencia em 
cuidados paliativos 

Alfredo Nicodemos da Cruz Santana 

Avaliação da acurácia de escore prognóstico em pessoas com câncer internadas em 
uma unidade de referência em cuidados paliativos 

Alfredo Nicodemos da Cruz Santana 

Avaliação do conhecimento dos médicos residentes acerca de cuidados paliativos   Alfredo Nicodemos da Cruz Santana 

Avaliação do alfabetismo funcional em saúde em pessoas idosas com hipertensão 
arterial sistêmica  

Alfredo Nicodemos da Cruz Santana 



Ano Projeto selecionado Orientador 

Avaliação de disfunção orgânica por meio do qSOFA e predição de mortalidade em 
pacientes internados com e sem sepse em uma Unidade de Terapia Intensiva 

Fábio Ferreira Amorim 

Aborto legal: informação presente entre os estudantes acerca dos aspectos 
assistenciais e legais 

Ana Maria Costa 

Prevalência da Internações de pacientes com doenças do aparelho respiratório na 
enfermaria de pediatria do Hospital Regional de Sobradinho HRS 

Ana Maria Costa 

Fatores associados a complicações pós-operacionais em pacientes submetidos à 
cirurgia plástica reparadora após grandes perdas ponderais. 

Jefferson Lessa Soares de Macedo 

Acesso ao serviço de Aborto Legal em casos de violência sexual no Distrito Federal Ana Maria Costa 

Consulta de enfermagem à pessoa portadora de feridas em uma Unidade Básica de 
Saúde - UBS 

Rinaldo de Souza Neves  

Avaliação da Qualidade de Vida de Pacientes Pós-Bariátricos Submetidos à Cirurgia 
Plástica Reparadora Após Grandes Perdas Ponderais 

Jefferson Lessa Soares de Macedo  

Risco de ocorrência de úlcera de pé na neuropatia diabética em pacientes com Diabetes 
Mellitus tipo 2 atendidos em hospital público do Distrito Federal 

Miriam Conceição Moura 

Fatores de Risco para Desenvolvimento de Sepse no Paciente Queimado Jefferson Lessa Soares de Macedo 

Aspectos Epidemiológicos e clínicos de portadores de queimaduras, por acidentes de 
trabalho, assistidos em Centro de Referência do Distrito Federal 

Carmélia Matos Santiago Reis 

Aspectos socioeconômicos, causalidade, gravidade e tratamento de indivíduos adultos, 
portadores de queimaduras, internados em Centro de Referência do Distrito Federal, no 
período de 2002 a 2017 

Carmélia Matos Santiago Reis 

Gestão em saúde pública: o impacto das portarias 77/2017 e 78/2017 da SES-DF no 
atendimento da população usuária dos serviços de saúde pública da Cidade Estrutural - 
DF 

Helga Moura Kehrle 

  



Anexo B - Grupos de pesquisa da ESCS Inscritos no CNPq (Atualizados em 12/2017) 

 
Nome do Grupo Nome do Líder 

Área 
Predominante 

Situação 

1.  
MEDICINA E ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA 

Jacqueline Ramos de Andrade Antunes 
Gomes 

Medicina Certificado 

2.  Cirurgia Plástica Pós-Bariátrica Jefferson Lessa Soares de Macedo Medicina Certificado 

3.  Sepse em pacientes queimados Jefferson Lessa Soares de Macedo Medicina Certificado 

4.  GRUPO DE PESQUISA EM METODOLOGIAS ATIVAS - 
GPMA 

Rinaldo de Souza Neves Enfermagem Certificado 

5.  ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL 
DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO 

Jacqueline Ramos de Andrade Antunes 
Gomes 

Enfermagem Certificado 

6.  Obstetrícia ESCS Simone Moura Lopes Viana Medicina Certificado 

7.  psiquiatria ESCS Cláudia da Costa Guimarães Medicina Certificado 

8.  Saúde Mental Getúlio Bernardo Morato Filho Medicina Certificado 

9.  Estudos em epidemiologia, inovação tecnológica e gestão 
na saúde. 

Fabio Ferreira Amorim Medicina Certificado 

10.  Qualidade da assistência à saúde da criança e adolescente Camila Foresti Lemos Enfermagem Certificado 

11.  Assistência Neonatal Alessandra de Cássia Gonçalves Moreira Medicina Certificado 

12.  Atividade Física e Saúde Getúlio Bernardo Morato Filho Medicina Certificado 

13.  Tecnologias em Saúde Getúlio Bernardo Morato Filho Medicina Certificado 

14.  Atenção Domiciliar  Valdenisia Apolinario Alencar Saúde Coletiva Certificado 

15.  Metodologias Inovadoras de Ensino Aprendizagem Valdenisia Apolinario Alencar Enfermagem Certificado 

16.  Grupo de estudo e pesquisa em Emergência e Trauma Valdenisia Apolinario Alencar Enfermagem Certificado 

17.  Cuidado ao paciente neurocrítico Ana Socorro de Moura Enfermagem Certificado 

18.  SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM - SAE 

Rinaldo de Souza Neves Enfermagem Certificado 

19.  CUIDANDO DE PESSOAS PORTADORAS DE FERIDAS - 
CuPPoFe 

Rinaldo de Souza Neves Enfermagem Certificado 

20.  Doenças vasculares Gilson Roberto de Araujo Medicina Certificado 

21.  Grupo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem na Saúde 
da Criança e do Adolescente - GEPESCA 

Manuela Costa Melo Enfermagem Certificado 

22.  Aurora Viviane Bueno de Carvalho Medicina Certificado 

23.  Educação e Saúde José Paulo da Silva Netto Medicina Certificado 

24.  GRUPO DE ESTUDOS EM EMERGÊNCIAS CLÍNICAS Rodrigo de Freitas Garbero Medicina Certificado 

25.  Atenção a saúde do idoso Maria Rita Carvalho Garbi Novaes Saúde Coletiva Certificado 

26.  Grupo de Pesquisa em Doenças Difusas do Tecido Wilton Silva dos Santos Medicina Certificado 



 
Nome do Grupo Nome do Líder 

Área 
Predominante 

Situação 

Conjuntivo 

27.  Neuropediatria Ludmila Inácio de Lima Uchôa Medicina Certificado 

28.  Mortalidade Neonatal e Infantil Fernando de Velasco Lino Medicina Certificado 

29.  Fila de Regulação de Leitos de UTI no Distrito Federal Sérgio Eduardo Soares Fernandes Medicina Certificado 

30.  Sepse Internação em UTI e qualidade de vida pós alta Sérgio Eduardo Soares Fernandes Medicina Certificado 

31.  Gestão em Saúde Pública Helga Moura Kehrle Medicina Certificado 

32.  Pesquisas Neonatais do HMIB Marta David Rocha de Moura Medicina Certificado 

33.  Percepção de desconforto em pacientes conscientes 
internados em UTIs do Distrito Federal 

Sérgio Eduardo Soares Fernandes Medicina Certificado 

34.  Coinfecção TB e HIV Sandra Renata Nakashoji Enfermagem Certificado 

35.  Prevalence of Cardiovascular Risk and Disease in the 
Elderly - PRIDE 

Fabio Ferreira Amorim Medicina Certificado 

36.  Grupo de Pesquisa em Atenção Primária - GPAP Luciene Corado Guedes Saúde Coletiva Certificado 

37.  Núcleo Interdisciplinar em Ciências da Saúde Alfredo Nicodemos da Cruz Santana Medicina Certificado 

Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisa/CNPq consulta em 12/12/2017  



Anexo C - Fomento à pesquisa (2008-2017) (Atualizado em 11/01/2018) 

Nome Pesquisador Título do Projeto de Pesquisa 
TOA* 

(nº/ano) 

Valor 
concedido 

(R$) 
Duração 

Total anual 
concedido 

(R$) 

LEONOR HENRIETTE 
DE LANNOY COIMBRA 
TAVARES 

Monitoramento das informações relacionadas à realização 
dos testes HIV e sífilis em gestantes e no parto no Distrito 
Federal 

01/2008 R$17.500,00 15 meses 

R$192.699,50 

ELIANA MENDONÇA 
VILAR TRINDADE 

Projeto de incentivo à vigilância e prevenção de doenças e 
agravos não transmissíveis - jogo de cintura em São 
Sebastião – promovendo a saúde por meio da mudança de 
hábitos alimentares e de atividade física em adultos com 
excesso de peso na comunidade de São Sebastião – DF 

02/2008 R$19.988,00 20 meses 

ANA SOCORRO DE 
MOURA 

Mapeamento dos atores que dependem o direito à saúde no 
DF 

03/2008 R$17.488,00 15 meses 

MARIA LEOPOLDINA 
DE CASTRO VILLAS 
BOAS 

Elaboração e validação de instrumento operacional para o 
programa de internação domiciliar no DF 

04/2008 R$22.268,00 27 meses 

GILSON MAESTRINI 
MUZA 

O lugar da Saúde Mental da Infância e Adolescência na 
Atenção Básica de Saúde 

05/2008 R$17.201,80 14 meses 

MARIA RITA 
CARVALHO GARBI 
NOVAES 

Uso racional de medicamentos por idosos na Secretaria de 
Estado de Saúde do Distrito Federal 

06/2008 R$16.817,50 13 meses 

ADRIANA QUEIROZ 
LISBOA 

Grau de concordância entre as medidas atropométricas 
diretas e indiretas em pacientes internados no Hospital 
Regional de Ceilândia 

07/2008 R$1.549,00 12 meses 

DEMÉTRIO ANTÔNIO 
GONÇALVES DA 
SILVA GOMES 

Informatização do Programa de Saúde da Família integrado 
ao prontuário eletrônico do paciente em Samambaia/DF 

08/2008 R$52.800,00 15 meses 

CARMÉLIA MATOS 
SANTIAGO REIS 

Estudo de prevalência de dermatose em pacientes 
transplantados renais 

09/2008 R$27.087,20 26 meses 

FÁBIO SIQUEIRA 

Adesão dos profissionais de saúde aos protocolos do 
Ministério da Saúde para situações de gravidade da 
pré-eclâmpsia em mulheres atendidas em um hospital da 
Secretaria de Estado de Saúde 

01/2009 R$15.000,00 27 meses 
R$147.761,15 

ÂNGELA FERREIRA 
BARROS 

Avaliação do tempo necessário para diagnóstico e 
tratamento do Câncer de mama no Distrito Federal 

02/2009 13.840,00 25 meses 



Nome Pesquisador Título do Projeto de Pesquisa 
TOA* 

(nº/ano) 

Valor 
concedido 

(R$) 
Duração 

Total anual 
concedido 

(R$) 

CLÁUDIA VICARI 
BOLOGNANI 

Associação entre circunferência da cintura em gestantes e 
Diabetes Mellitus Gestacional, Síndromes Hipertensivas e 
Crescimento Fetal Exagerado 

03/2009 R$14.300,00 27 meses 

JOÃO ROCHA VILELA 
Estudo comparativo da avaliação da cavidade uterina com 
ultra-sonografia endovaginal e histerossonografia em 
pacientes candidatas a fertilização in vitro - FIV 

04/2009 R$15.000,00 27 meses 

ALLAN EURÍPEDES 
RESENDE NAPOLI 

Perfil epidemiológico da tuberculose geniturinária no Distrito 
Federal no período entre 2001 e 2008 

05/2009 R$15.000,00 27 meses 

ROSANE DA COSTA 
VIANA 

Morte materna nos hospitais da Secretaria de Saúde 06/2009 R$12.800,00 24 meses 

MÁRCIA PIMENTEL 
DE CASTRO 

Investigação sobre as taxas de sobrevida e mortalidade de 
recém-nascidos muito prematuros numa maternidade de 
um Hospital de referência da Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal – um estudo de coorte prospectivo 

07/2009 R$10.675,00 27 meses 

MARTA DAVID ROCHA 
DE MOURA 

Alterações do fluxo sanguíneo placentário e hipertensão 
materna e suas implicações na morbi-mortalidade neonatal 
na unidade de neonatologia do HRAS 

08/2009 R$12.675,00 24 meses 

DENISE GOMES 
CIDADE 

Obesidade e sobrepeso pré gestacional: complicações 
obstétricas e perinatais 

09/2009 R$12.671,15 27 meses 

EVALDO LIMA DA 
COSTA 

Epidemiologia dos partos em adolescentes no HRAS - DF 10/2009 R$15.000,00 27 meses 

MARTA DE BETÂNIA 
RABELO TEIXEIRA 

Avaliação de acurácia mamografica da categoria 4 
(subategorias A, B, e C) da classificação de Bi-rads como 
fator preditivo positivo para malignidade, de acordo com a 
comparação entre achados mamogáficos e histopatológicos 
de lesões mamárias no serviço de mastologia do HRC DF 

11/2009 R$10.800,00 27 meses 

MARIA CRISTINA 
FERREIRA SENA 

Fatores prognósticos em câncer de mama: análise da 
expressão do Cerb-2 e sua orrelação com outros fatores 
prognósticos 

01/2010 R$15.000,00 27 meses 

R$139.326,40 LUÍS HENRIQUE 
TOSHIHIRO 
SAKAMOTO 

Padronização e otimização da pesquisa de doença residual 
mínima através da técnica de PCR em tempo real para 
crianças com leucemia promielocítica aguda e leucemias 
com cromossomo Philadelphia tratadas no DF 

02/2010 R$30.000,00 27 meses 

FABIANA PIRANI Aplicação de imunocitoquímica e de tipagem do HPV no 03/2010- R$9.460,00 18 meses 



Nome Pesquisador Título do Projeto de Pesquisa 
TOA* 

(nº/ano) 

Valor 
concedido 

(R$) 
Duração 

Total anual 
concedido 

(R$) 

CARNEIRO seguimento de pacientes pós-tratados de câncer de colo 
uterino – comparação de diferentes stratégias para a 
detecção precoce da recorrência da doença  

ADRIANO BUENO 
TAVARES 

Fatores relacionados à mortalidade perinatal no HRAN 04/2010 R$9.935,00 15 meses 

MARIA RITA 
CARVALHO GARBI 
NOVAES 

Avaliação dos efeitos citotóxicos e genotóxicos do cocumelo 
algaricus silvaticus 

05/2010 R$9.985,00 15 meses 

NELSON DINIZ 
OLIVEIRA 

Prevalência da colonização pelo Streptococcus do grupo B 
em gestantes tendidas em serviços de saúde do DFtendidas 
em serviços de saúde do DF 

06/2010 R$14.946,40 22 meses 

ISIS MARIA QUEZADO 
SOARES MAGALHÃES 

Relação entre as atipias de significado indeterminado em 
células escamosas encontradas em citologias e achados 
colposcópicos, histopatológicos e enotipagem de HPV em 
dois grupos: citologias possivelmente não neoplásicas e 
onde não se pode afastar lesão intra-epitelial de lato grau 

07/2010 R$30.000,00 27 meses 

LUZ MARINA 
ALFONSO DUTRA 

Fatores associados à Sífilis na gestação em uma amostra 
de gestantes do DF 

08/2010 R$10.000,00 27 meses 

LEILA BERNADA 
DONATO GOTTEMS 

Potenciais e limites da rede de serviços de saúde do DF 
para o tratamento do controle do câncer de colo de útero: o 
caminho percorrido pelas usuárias diagnosticadas e em 
tratamento 

09/2010 R$10.000,00 15 meses 

CARLOS 
PORTOCARRERO 
SÁNCHEZ 

Correlação entre o diâmetro da ruptura folicular e taxas de 
gravidez em pacientes com SOP estimuladas com Citrato 
de Clomifene 

01/2011 R$20.000,00 26 meses 

R$290.256,65 

RINALDO DE SOUZA 
NEVES 

Cuidados de pessoas portadoras de feridas – CuPPoFe 02/2011 R$10.000,00 26 meses 

ROGÉRIO 
GONÇALVES 
VASCONCELOS 

Validação do Sonobrest como modelo preditivo de 
malignidade para nódulos mamários sólidos 

03/2011 R$20.000,00 26 meses 

SULANI SILVA DE 
SOUZA 

O portfólio eletrônico – Como o uso da tecnologia da 
informação e comunicação pode ajudar no processo 
ensino-aprendizagem e melhorar o relacionamento 
docente-estudante, nos cursos de medicina e enfermagem 

4/2011 R$5.982,15 26 meses 



Nome Pesquisador Título do Projeto de Pesquisa 
TOA* 

(nº/ano) 

Valor 
concedido 

(R$) 
Duração 

Total anual 
concedido 

(R$) 

da Escs 

ELLEN SURER DA 
COSTA REIS 

Identificação e contagem de algas fitoplanctônicas dos 
reservatórios de água de doze hospitais do DF 

5/2011 R$50.000,00 26 meses 

ADRIANO BUENO 
TAVARES 

Estudo Multipaíses em Saúde Materna e Neonatal da 
Organização Mundial da Saúde 

6/2011 R$16.724,00 18 meses 

 SARAH GUERRA 
GAMA TINOCO 

Estudo longitudinal do Pro eto ‘Jogo de Cintura’: promoção 
da saúde por meio de mudança de hábitos alimentares e de 
atividade física em adultos com excesso de peso 

7/2011 R$20.690,10 26 meses 

LUCIANA DE FREITAS 
VELLOSO MONTE 

Avaliação Multidimensional da Saúde de Trabalhadores das 
Unidades de Atenção Pediátrica Terciária da SES/DF 

8/2011 R$36.230,00 14 meses 

 MARIA RITA 
CARVALHO GARBI 
NOVAES 

Aplicação da Nanotecnologia no Microencapsulamento da 
Batata – Doce (Ipomoeo babtas (L) Lamarck) Enriquecida 
com provitamínicos e a determinação dos parâmetros de 
consumo, qualidade nutricional e organoléptica dos 
produtos elaborados 

9/2011 R$30.000,00 26 meses 

CARMÉLIA MATOS 
SANTIAGO REIS 

Análise comparativa de métodos diagnósticos em 
onicomicose: PCR x Métodos clássicos 

10/2011 R$48.821,50 26 meses 

OZÉLIA PEREIRA 
EVANGELISTA 

Avaliação da relação Custo-Efetividade do Tratamento 
Homeopático em amigdalites, Rinites e Sinusites de 
repetição 

11/2011 R$9.600,00 26 meses 

 ONÃ DA SILVA 
APOLINÁRIO 

CUIDARTE: O Cuidado em enfermagem baseado na 
criatividade e arte 

12/2011 R$22.208,90 26 meses 

FABIANA PIRANI 
CARNEIRO 

Cultura celular de amostras Citológicas enviadas para 
laboratório de Anatomia Patológica para Pesquisa de 
Células Neoplásicas 

01/2012 R$23.830,00 28 meses 

R$308.859,00 

CLÁUDIA PORTO 
Epidemiologia, características clínicas e histopatológicas 
dos pacientes com Melanoma Cutâneo atendidos no 
Serviço de Dermatologia do HRAN 

02/2012 R$69.931,00 40 meses 

LILIAN BARROS DE 
SOUSA MOREIRA 
REIS 

Perfil nutricional e sua correlação com marcadores de 
síndrome metabólica e do crescimento fetal no Diabetes 
Melito Gestacional 

03/2012 R$26.505,00 28 meses 

JUSCELINO MOREIRA 
DE ASSIS 

A Importância das Práticas Educativas e Integrativa na 
Atenção Básica a saúde 

04/2012 R$14.842,00 11 meses 

CARMÉLIA MATOS Análise do perfil e dosagem da vitamina D nos 05/2012 R$35.875,00 16 meses 



Nome Pesquisador Título do Projeto de Pesquisa 
TOA* 

(nº/ano) 

Valor 
concedido 

(R$) 
Duração 

Total anual 
concedido 

(R$) 

SANTIAGO REIS Dermatologistas do Distrito Federal 

DAPHNE RENATA 
TAVARES AMARAL 

Genotipagem de Grupos Sanguíneos Eritrocitários em 
Pacientes Politransfundidos Atendidos na Rede Pública de 
Hospitais do DF, visando implementação futura de 
diagnóstico molecular na prática transfusional 

06/2012 R$35.065,00 28 meses 

FÁBIO SIQUEIRA 
Colonização de pacientes grávidas por streptococcus 
agalactiae em Taguatinga DF 

07/2012 R$52.110,00 28 meses 

ELLEN SURER DA 
COSTA REIS 

Cianobactérias fitoplanctônicas das captações superficiais 
de mananciais para abastecimento de água no Distrito 
Federal 

08/2012 R$27.008,00 28 meses 

ALCIDÉSIO SALES DE 
SOUZA JÚNIOR 

Avaliação do uso de medicamentos potencialmente 
nefrotóxicos em neonatos em um hospital referência no 
atendimento neonatal do DF 

09/2012 R$23.693,00 16 meses 

CLAUDIA VICARI 
BOLOGNANI 

Estudo de Incidência e proposição de estratégias para 
redução dos índices de cesárea na Rede Pública do Distrito 
Federal – Brasil 

01/2013 R$16.250,00 24 meses 

R$370.831,00 

DANIELA MENDES 
DOS SANTOS 
MAGALHÃES 

Morbidade materna near miss na Secretaria de Estado de 
Saúde do Distrito Federal 

02/2013 R$17.994,00 24 meses 

MONIQUE ANTUNES 
DE SOUZA 
CHELMINSKI 
BARRETO 

Análise da eficácia da corticoterapia intratimpânica e 
corticoterapia via oral em pacientes com surdez 
neurossensorial súbita  

03/2013 R$58.792,00 24 meses 

FABIO FERREIRA 
AMORIM 

Desenvolvimento de software como ferramenta de gestão 
de tempo de espera da UPA 

04/2013 R$68.803,00 24 meses 

EVERTON MACÊDO 
SILVA 

Estudo farmacoterapêutico de pacientes de Hospital de 
Base do Distrito Federal 

05/2013 R$14.183,00 24 meses 

SIMONE KARST 
PASSOS 

Acne da mulher adulta: análise clínica e etiológica 06/2013 R$47.300,00 24 meses 

INÊS CATÃO 
HENRIQUES 
FERREIRA 

No autismo há uma hipertenacidade exacerbada? 07/2013 R$48.501,00 24 meses 

FLÁVIA VIEIRA 
BRANDÃO 

Estudo dos agentes etiológicos das doenças causadas pelo 
gênero Malassezia, por meio de metodologia laboratorial 

08/2013 R$59.427,00 24 meses 



Nome Pesquisador Título do Projeto de Pesquisa 
TOA* 
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clássica e molecular e, análise da eficácia e segurança da 
fototerapia com LED no tratamento dessa infecção em 
paciente atendidos na rede pública de saúde do DF 

MARIA LIZ CUNHA DE 
OLIVEIRA 

A situação de saúde dos idosos residentes no DF 09/2013 R$39.581,00 24 meses 

DAPHNE RENATA 
TAVARES AMARAL 

Genotipagem de grupos sanguíneos eritrocitários em 
pacientes politransfundidos atendidos na rede pública de 
hospitais do Distrito Federal, visando implementação futura 
de diagnóstico molecular de grupos sanguíneos 
eritrocitários na prática transfusional 

01/2014 R$42.390,00 24 meses 

R$171.302,00 
FÁBIO FERREIRA 
AMORIM 

Fluxo de pacientes e utilização de recursos na unidade de 
pronto atendimento do Recanto das Emas 

02/2014 R$35.100,00 24 meses 

LEILA BERNARDA 
DONATO GOTTEMS 

A cultura de segurança do paciente entre profissionais de 
saúde como melhoria na qualidade da assistência 

03/2014 R$54.300,00 24 meses 

LUIZ AUGUSTO 
CASULARI ROXO DA 
MOTA 

Efetividade do controle de hipertensão arterial sistêmica 
pela atenção primária em idosos na regional de Samambaia 
– DF 

04/2014 R$39.512,00 12 meses 

AGENOR DE CASTRO 
MOREIRA DOS 
SANTOS JUNIOR 

Desenvolvimento e validação de kit diagnóstico NAT para 
detecção de parasitas protozoários (Trypanosoma cruzi, 
Leishmania SP., Toxoplasmose gondii e Plasmodium SP.) 
em rotina de triagem de doadores de sangue do Distrito 
Federal 

01/2015 R$69.300,00 24 meses 

R$331.698,21 

CARMELIA MATOS 
SANTIAGO REIS 

Estudo comparativo entre duas fontes de laser para o 
tratamento de cicatriz por queimadura: laserterapia 
fracionada ablativa Er: YAG 2940nm versus não ablativa 
Er:YAP 1340nm associada à luz intensa pulsada – 
avaliação clínica, histopatológica e da qualidade de vida  

02/2015 R$69.228,40 8 meses 

LEVY ANICETO 
SANTANA 

Síndrome de Apnéia do Sono em Indivíduos com Síndrome 
de Down 

03/2015 R$67.140,56 24 meses 

SANDRA DE NAZARÉ 
COSTA MONTEIRO 

Perfil epidemiológico de pacientes atendidos na sala 
vermelha do Centro de Trauma do Hospital de Base do 
Distrito Federal 

04/2015 R$58.394,10 24 meses 

POLYANA ARAÚJO DE 
ASSIS 

Monitoramento da potência de antibióticos utilizados na 
rede pública do Distrito Federal 

05/2015 R$67.635,15 24 meses 
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LEVY ANICETO 
SANTANA 

Implantação de Lean Healthcare na linha de cuidado de 
cirurgias gerais de baixa e média complexidade 

01/2016 R$60.000,00 24 meses 

R$300.000,00 

JACQUELINE RAMOS 
DE ANDRADE 
ANTUNES GOMES 

Ambulatório Multidisciplinar de avaliação perioperatória de 
um hospital geral secundário: estudo transversal 

02/2016 R$36.937,50 24 meses 

MARIA RITA 
CARVALHO GARBI 
NOVAES 

Fatores preditivos clínicos, farmacológicos, laboratoriais e 
sociais no desfecho de úlcera de pé em indivíduos 
diabéticos assistidos no Sistema Único de Saúde do Distrito 
Federal 

03/2016 R$52.408,19 24 meses 

ALESSANDRA DA 
ROCHA ARRAIS 

Atendimento a vítimas de violência sexual na emergência 
do HMIB: analisando o modelo atual e prospectando 
mudanças com a cadeia de custódia no âmbito do SUS 

04/2016 R$40.679,94 24 meses 

LILIAN BARROS DE 
SOUSA MOREIRA 
REIS 

Adesão a terapia nutricional por pessoas com diabetes 
mellitus 

05/2016 R$54.055,00 12 meses 

RICARDO CAMARGO 

Incorporação da tecnologia de MLPA (multiplex ligation 
dependent probe amplification) no rastreamento para 
detecção de alterações genético-moleculares 
Philadelphia-like e amplificação intracromossômica do 21 
em crianças com Leucemia Linfoide Aguda para 
intervenção precoce no tratamento 

06/2016 R$55.919,37 24 meses 

FABIANA PIRANI 
CARNEIRO 

Desenvolvimento e validação de teste rápido para 
diagnóstico de carcinoma em líquor 

01/2017 R$54.697,50 24 meses 

R$417.915,30 

RENATA COSTA 
FORTES 

Estudo prospectivo randonizado, duplo cego, comparativo 
em cicatrização de úlceras de estase de membros inferiores 
entre curativos padrão e curativos padrão com extrato de 
Syzygyum Cumini 

02/2017 R$74.134,59 24 meses 

MARIA LIZ CUNHA DE 
OLIVEIRA 

Violência por queimadura em mulheres internadas em 
centro de referência no Distrito Federal, Brasil, no período 
de 2010 a 2015 

03/2017 R$36.278,00 24 meses 

SANDRA DE NAZARÉ 
COSTA MONTEIRO 

Educação em saúde para estomizados 04/2017 R$48.533,56 24 meses 

JOSÉ CARLOS 
MARTINS CORDOBA 

Investigação de metodologia HRM para detecção de 
mutação no gene Gata1 como marcador molecular 

05/2017 R$73.616,29 24 meses 
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diagnóstico da Leucemia Mielóide da Síndrome de Down 

DANYELLE LORRANE 
CARNEIRO VELOSO 

Controle glicêmico e presença de neuropatia periférica em 
pacientes com diabetes no Distrito Federal 

06/2017 R$55.908,33 24 meses 

CARLOS ALBERTO 
PINTO DA SILVEIRA 

Avaliação da resposta molecular dos pacientes adultos 
portadores de leucemia mielóide crônica do Hospital de 
Base do Distrito Federal tratados com inibidores de 
tirosina-quinase de segunda geração 

07/2017 R$74.747,03 24 meses 

TOTAL DE FOMENTO CONCEDIDO DE 2008 A 2017 R$4.923.383,12 

TOA* - Termo de Outorga e Aceitação 



Anexo D - Relação docentes do Curso de Medicina na ESCS (Atualizados em 12/2017)  

  TITULAÇÃO NOME 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCS 

REGIONAL CARGO EFETIVO 
INGRESSO 

ESCS 

DATA DE 
ADMISSÃO 

SES 

1 ESPECIALIZAÇÃO 
ADRIANA DOMINGUES 
GRAZIANO 

20 H HBDF MEDICO - PEDIATRIA 02.09.2013 27/03/2003 

2 
ESPECIALIZAÇÃO 

ALECIO DE OLIVEIRA E SILVA 20 H HRP 
MEDICO - GINECO.E 

OBSTETRICIA 
09.02.2015 27/03/2002 

3 
ESPECIALIZAÇÃO ALESSANDRA DE CASSIA 

GONCALVES MOREIRA 
20 H HRAS 

MEDICO - 
NEONATOLOGIA 

03.10.2011 23/02/2000 

4 
ESPECIALIZAÇÃO ALEXANDRE NICOLAY DE 

VASCONCELOS RABELO 
LEMOS 

20 H HRAN MEDICO - PEDIATRIA 05.09.2012 26/03/2002 

5 ESPECIALIZAÇÃO ANA BEATRIZ SCHMITT SILVA 20 H HRT MÉDICO - PEDIATRIA 27.04.2016 18.02.2013 

6 
ESPECIALIZAÇÃO ANA CRISTINA ARAÚJO 

DANTAS 
20 H HRT 

MEDICO - CIRURGIA 
GERAL 

27.08.2013 11/02/2000 

7 
ESPECIALIZAÇÃO ANA MARIA SILVEIRA 

ROSENDO PEDREIRA 
20 H HRS MÉDICO - PEDIATRIA 28.08.2006 18/03/1997 

8 
ESPECIALIZAÇÃO ANDRÉ LUIS DE AQUINO 

CARVALHO 
20 H HRAN 

MÉDICO - CIRURGIA 
GERAL 

01.02.2005 30/01/1992 

9 
ESPECIALIZAÇÃO ANDRÉ LUIZ AFONSO DE 

ALMEIDA 
20 H HRG 

MÉDICO 
GINECO-OBSTETRÍCIA 

01.02.2006 31/12/1999 

10 
ESPECIALIZAÇÃO ANGELA BEATRIZ PIMENTEL 

ZAPPALA 
20 H HRS 

MÉDICO CLÍNICA 
MÉDICA 

22.02.2010 03/07/1989 

11 
ESPECIALIZAÇÃO 

ANTÔNIO JOÃO SANTIAGO 20 H  HRAN 
MÉDICO CLÍNICA 

MÉDICA 
19.11.2009 06/02/2006 

12 
ESPECIALIZAÇÃO BEATRIZ YARA FARIAS DE 

AMORIM SANTOS 
20 H CS 09 (HRAN) MEDICO - PEDIATRIA 26.02.2014 10.05.1994 

13 
ESPECIALIZAÇÃO 

BRENO CESAR ABREU SENA 20 H HRAS 
 MEDICO - GINECO.E 

OBSTETRICIA 
03.10.2011 28/10/2008 



  TITULAÇÃO NOME 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCS 

REGIONAL CARGO EFETIVO 
INGRESSO 

ESCS 

DATA DE 
ADMISSÃO 

SES 

14 ESPECIALIZAÇÃO BRUNO VAZ DA COSTA 20 H HRAS MÉDICO - PEDIATRIA 01.02.2005 17/10/1988 

15 
ESPECIALIZAÇÃO CARLOS DARWIN GOMES DA 

SILVEIRA 
20 H HRT MÉDICO CARDIOLOGIA 19.11.2009 21/02/2000 

16 
ESPECIALIZAÇÃO CARLOS HENRIQUE RORIZ DA 

ROCHA 
20 H HRT MÉDICO-PEDIATRIA 18.03.2004 03/04/1997 

17 
ESPECIALIZAÇÃO 

CINTHYA GONÇALVES 20 H HRT 
MÉDICO - TER. INT. 

PEDIÁTRICA 
20.07.2009 03/04/2006 

18 
ESPECIALIZAÇÃO CLAÚDIA DA COSTA 

GUIMARÃES 
20 H HBDF MÉDICO - PSIQUIATRIA 31.01.2011 24/01/1991 

19 ESPECIALIZAÇÃO CLAÚDIA REGINA ZARAMELLO 20 H HRS MÉDICO - PEDIATRIA 14.08.2006 30/12/1999 

20 
ESPECIALIZAÇÃO CLAYTON BARBIÉRI DE 

CARVALHO 
20 H DRS-Samambaia 

MÉDICO - TERAPIA 
INTENSIVA ADULTO 

15.05.2014 10.02.2006 

21 
ESPECIALIZAÇÃO CRISTIANE PAIVA GADELHA DE 

ANDRADE 
20 H HRT MÉDICO - NEFROLOGIA 14.08.2006 01/04/2002 

22 
ESPECIALIZAÇÃO DALTON DOMINGUES 

CORDEIRO 
20 H HBDF 

MEDICO - CIRURGIA 
GERAL 

02.09.2013 04/02/2000 

23 
ESPECIALIZAÇÃO 

DENISE LEITE OCAMPOS 20 H ADMC 
MED. DA FAMILIA E 

COMUNIDADE 
08.05.2013 29/09/2006 

24 
ESPECIALIZAÇÃO 

DILSON PALHARES FERREIRA 20 H HRS 
MEDICO - CLINICA 

MEDICA 
20.02.2014 10.06.2010 

25 
ESPECIALIZAÇÃO 

ERICA CARVALHO VISENTIN 20 H HRG 
MÉDICO - 

ENDOCRINOLOGIA 
28.04.2016 11.07.2011 

26 ESPECIALIZAÇÃO FABIO MONTE CARNAUBA 20 H HRT MEDICO - NEFROLOGIA 03.10.2011 22/08/2007 

27 
ESPECIALIZAÇÃO FERNANDA SALUSTIANO 

COSTA 
20 H HRT 

MÉDICO - 
NEONATOLOGIA 

04.05.2009 11/01/2006 

28 ESPECIALIZAÇÃO FERNANDO DE VELASCO LINO 20 H HRT  MEDICO - PEDIATRIA 18.02.2014 03.04.2006 

29 ESPECIALIZAÇÃO FILIPE LACERDA 20 H HRAS MEDICO - PEDIATRIA 25.02.2014 31.01.2003 



  TITULAÇÃO NOME 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCS 

REGIONAL CARGO EFETIVO 
INGRESSO 

ESCS 

DATA DE 
ADMISSÃO 

SES 

VASCONCELOS 

30 ESPECIALIZAÇÃO FLÁVIA KANITZ 20 H HRS MÉDICO - PEDIATRIA 31.01.2011 13/03/2006 

31 
ESPECIALIZAÇÃO FLÁVIA VIEIRA GUIMARÃES 

HARTNAMM 
20 H HBDF 

MEDICO - 
ANESTESIOLOGIA 

07.03.2014 12.04.2001 

32 
ESPECIALIZAÇÃO 

GEORGIANA PONTES PAULO 20 H HRAN 
MÉDICO - GINECO.E 

OBSTETRÍCIA 
15.08.2006 21/12/1999 

33 
ESPECIALIZAÇÃO 

GERSON GIANINI 40 H ESCS 
MÉDICO - GINECO.E 

OBSTETRÍCIA 
14.08.2006 05/01/1987 

34 
ESPECIALIZAÇÃO 

GLÉCIA CARLA ROCHA 20 H HBDF 
MEDICO - TERAPIA INT. 

ADULTO 
27.02.2014 10.06.2010 

35 
ESPECIALIZAÇÃO GUILHERME HENRIQUE DA 

SILVA ROCHA 
20 H HBDF 

MÉDICO - CIRURGIA 
GERAL 

19.03.2014 17.01.2013 

36 
ESPECIALIZAÇÃO JEFFERSON AUGUSTO 

PIEMONTE PINHEIRO 
20 H HRAS MEDICO - PEDIATRIA 27.08.2013 03/04/2006 

37 
ESPECIALIZAÇÃO JOSÉ RICARDO FONTES 

LARANJEIRA 
20 H HRAS MÉDICO - PEDIATRIA 01.02.2006 10/02/2003 

39 
ESPECIALIZAÇÃO LEONARDO SANTOS ROCHA 

PITTA 
20 H HBDF 

MÉDICO - CLÍNICA 
MÉDICA 

02.03.2017 04/09/2008 

40 
ESPECIALIZAÇÃO 

LUCIANA BUOSI 20 H HRAN 
MEDICO - CLINICA 

MEDICA 
27.09.2012 

11/05/2007 

41 
ESPECIALIZAÇÃO 

LUCIANO DIAS BATISTA COSTA 20 H HRS 
MÉDICO-CIRURGIA 

GERAL 
18.03.2004 26/06/1989 

42 
ESPECIALIZAÇÃO 

MARCOS DORIVAL ZAGO 20 H HRT 
MEDICO - CIRURGIA 

GERAL 
05.09.2012 10/04/2001 

43 ESPECIALIZAÇÃO MARIA DILMA ALVES TEODORO 40 H ESCS MÉDICO - PSIQUIATRIA 01.02.2005 05/08/1988 

44 
ESPECIALIZAÇÃO MARIA NEIDE ALBUQUERQUE 

SILVA 
20 H HRAN MEDICO-PEDIATRA 16.04.2007 19/06/1978 



  TITULAÇÃO NOME 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCS 

REGIONAL CARGO EFETIVO 
INGRESSO 
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DATA DE 
ADMISSÃO 

SES 

45 ESPECIALIZAÇÃO MARINA PAULA MAIA 20 H HRS MEDICO - GENERALISTA 06.09.2012 07/10/2004 

46 
ESPECIALIZAÇÃO MARIZE LIMA DE SOUSA 

HOLANDA BIAZOTTO 
40 H ESCS MÉDICO - NEFROLOGIA 14.08.2006 04/04/1990 

47 
ESPECIALIZAÇÃO NANCY LUIZA COLLAREDA 

OLIVEIRA 
20 H HRS 

MÉDICO - CLÍNICA 
MÉDICA 

14.08.2006 20/03/1997 

48 
ESPECIALIZAÇÃO NATHALIE DE ABREU 

CARDOSO ZAMBRANO 
20 H 

CS01 - São 
Sebastião 

MEDICO - PEDIATRIA 03.10.2011 26/01/2007 

49 
ESPECIALIZAÇÃO PAMELA CRISTINA PUNIDADE 

EDUCACIONALTO DE 
MENDONÇA 

20 H HRT 
 MÉDICO - 

PNEUMOLOGIA 
02.04.2007 02/04/2001 

50 
ESPECIALIZAÇÃO PATRÍCIA APARECIDA 

CARDOSO VASCONCELOS 
20 H HBDF MEDICO - PEDIATRIA 28.02.2014 15.06.2000 

51 
ESPECIALIZAÇÃO PAULA CRISTINA NOGUEIRA 

DA SILVA 
20 H HRS 

MÉDICO - GINECO.E 
OBSTETRÍCIA 

08.09.2006 03/05/2000 

52 ESPECIALIZAÇÃO PAULO NERY TEIXEIRA ROSA 20 H HBDF MÉDICO - CARDIOLOGIA 01.12.2004 12/11/1987 

53 
ESPECIALIZAÇÃO 

RAFAEL BAGUSTTI 20 H HRS 
MÉDICO CLÍNICA 

MÉDICA 
19.11.2009 29/09/2004 

54 
ESPECIALIZAÇÃO RAÍSSA DE FRANÇA 

VASCONCELOS 
20 H HRAN 

MÉDICO - CLÍNICA 
MÉDICA 

13.10.2009 15/01/1991 

55 
ESPECIALIZAÇÃO 

REGINALDO COSTA PORTO 20 H HRParanoá 
MÉDICO - CLÍNICA 

MÉDICA 
09.01.2006 20/03/2002 

56 
ESPECIALIZAÇÃO 

RENATO COSTA SOUSA 20 H SUPSCN 
MEDICO - CIRURGIA 

GERAL 
06.06.2016 17/02/2011 

57 
ESPECIALIZAÇÃO RITA DE CÁSSIA PINTO CAMIA 

LARANJEIRA 
20 H 

CS Nº 02 - 
CNBRF 

MÉDICO - PEDIATRIA 31.01.2011 18/09/2002 

58 
ESPECIALIZAÇÃO RODRIGO DE FREITAS 

GARBERO 
20 H HBDF 

MEDICO - CLINICA 
MEDICA 

21.06.2016 09/09/2011 



  TITULAÇÃO NOME 
CARGA 

HORÁRIA 
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INGRESSO 
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DATA DE 
ADMISSÃO 

SES 

59 
ESPECIALIZAÇÃO ROSA CHRISTIANE KILL LEAL 

MARTINS 
20 H HRT MEDICO - PNEUMOLOGIA 26.03.2003 26/03/2003 

60 
ESPECIALIZAÇÃO RUTH HELENA GUTIERREZ 

ABEN-ATHAR 
20 H HRS MÉDICO - GENERALISTA 22.08.2006 17/11/1986 

61 ESPECIALIZAÇÃO SÉRGIO HENRIQUE VEIGA 20 H HRAS MÉDICO - PEDIATRIA 01.02.2005 23/01/1992 

62 
ESPECIALIZAÇÃO 

SIMONE MOURA LOPES VIANA 20 H 
HRT 

 MEDICO - GINECO.E 
OBSTETRICIA 

04.12.2012 
16/01/1992 

63 
ESPECIALIZAÇÃO 

TATIANE MELO DE OLIVEIRA 20 H SUPCSU 
MEDICO - 

NEONATOLOGIA 
16.06.2016 17/01/2013 

64 
ESPECIALIZAÇÃO VALDEREZ DE SOUZA 

VERGARA AGUILLON 
20 H ADMC 

 MEDICO - GINECO.E 
OBSTETRICIA 

05.09.2012 24/07/1992 

65 
ESPECIALIZAÇÃO 

VIVIANE BUENO DE CARVALHO 20 H SUPNOR 
MEDICO - CIRURGIA 

GERAL 
07.06.2016 11/05/2007 

66 MESTRADO 
ANA CLÁUDIA CAVALCANTE 
NOGUEIRA 

20 H HBDF MÉDICO - CARDIOLOGIA 12.04.2013 12/01/2009 

67 MESTRADO 
ANA LÚCIA QUIRINO DE 
OLIVEIRA 

40 H ESCS MÉDICO-CITOLOGIA 18.03.2004 17/02/2000 

68 MESTRADO 
ANA RAQUEL MACEDO 
FRANCO 

20 H HBDF MEDICO-PEDIATRA 02.04.2007 06/04/2001 

69 MESTRADO ANDRÉ NEVES MASCARENHAS 20 H HRAN 
MÉDICO - 

ENDOCRINOLOGIA 
11.08.2006 23/01/2001 

70 MESTRADO 
CAMILA VIANA COSTA 
LUENEBERG 

20 H HRAN 
 MEDICO - GINECO.E 

OBSTETRICIA 
03.10.2011 28/02/2000 

71 MESTRADO 
CARMEM LUCIA DE SIMONI 20 H 

CS 03 (HRS) 
MED. DA FAMILIA E 

COMUNIDADE 
13.09.2012 

01/12/2011 

72 MESTRADO CLÁUDIA DA SILVA MOTA 20 H HRParanoá MÉDICO PEDIATRIA 01.04.2003 06/07/1994 

73 MESTRADO CLÁUDIA VICARI BOLOGNANI 40 H ESCS 
MEDICO - GINECO.E 

OBSTETRICIA 
06.02.2015 03/01/2000 



  TITULAÇÃO NOME 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCS 

REGIONAL CARGO EFETIVO 
INGRESSO 

ESCS 

DATA DE 
ADMISSÃO 

SES 

74 MESTRADO 
CLÁUDIA MARIA FERREIRA DE 
MACEDO 

20 H HRAN 
MÉDICO - 

GASTROENTEROLOGIA 
06.05.2003 15/06/1989 

75 MESTRADO DENISE GOMES CIDADE 20 H HRAS 
MÉDICO 

GINECO-OBSTETRÍCIA 
01.04.2003 28/01/1991 

76 MESTRADO FARID BUITRAGO SANCHEZ 20 H ADMC 
MEDICO - GINECO.E 

OBSTETRICIA 
09.02.2015 26/03/2003 

77 MESTRADO 
FERNANDO ALCIDES FERRARI 
SAMPAIO 

20 H HRC 
MÉDICO - TERAPIA INT. 

ADULTO 
01.03.2005 01/04/2003 

78 MESTRADO FERNANDO FERREIRA NATAL 20 H HRC 
MEDICO - GINECO.E 

OBSTETRICIA 
09.02.2015 30/06/2006 

79 MESTRADO 
FRANCISCO WANDERLEY 
FERNANDES 

20 H HRPlanaltina 
MÉDICO-CIRURGIA 

GERAL 
20.07.2004 03/02/2000 

80 MESTRADO 
GETÚLIO BERNARDO MORATO 
FILHO 

20 H HRT MÉDICO - PEDIATRIA 31.01.2011 24/10/2008 

81 MESTRADO 
IRNA KADEN DE SOUSA 
DANTAS MASCENA 

20 H HBDF 
MÉDICO - CLÍNICA 

MÉDICA 
01.06.2011 24/10/2008 

82 MESTRADO 
JANAÍNA DE FREITAS LÁZARO 
MUNDIM 

20 H HRS 
MÉDICO 

GINECO-OBSTETRÍCIA 
09.05.2011 03/04/2006 

83 MESTRADO 
JORGE ERNESTO GARZÓN 
AGUILLÓN 

20 H HRGu 
MÉDICO 

GINECO-OBSTETRÍCIA 
20.07.2004 14/02/2000 

84 MESTRADO 
JOSÉ DOMINGUES DOS 
SANTOS JÚNIOR 

20 H HRAS 
MÉDICO 

GINECO-OBSTETRÍCIA 
20.09.2001 24/01/1995 

85 MESTRADO LIU CAMPELLO PORTO 20 H HRAS 
MÉDICO - 

NEONATOLOGIA 
18.03.2004 21/01/1992 

86 MESTRADO LUIS CARLOS VIEIRA MATOS 20 H HBDF MÉDICO-CARDIOLOGIA 18.03.2004 03/01/2000 

87 MESTRADO 
MARCELO ALMEIDA 
ALVARENGA 

20 H ADMC 
MÉDICO - CLÍNICA 

MÉDICA 
05.05.2016 26.02.2013 

88 MESTRADO MARISTELA DOS REIS LUZ 20 H HRAN MEDICO - SANITARISTA 18.09.2012 02/04/2001 



  TITULAÇÃO NOME 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCS 

REGIONAL CARGO EFETIVO 
INGRESSO 

ESCS 

DATA DE 
ADMISSÃO 

SES 

ALVES 

89 MESTRADO 
MARTA DAVID ROCHA DE 
MOURA 

20 H HRAS 
MÉDICO - 

NEONATOLOGIA 
19.08.2005 17/02/2000 

90 MESTRADO MIRIAN CONCEIÇÃO MOURA 20 H Hospital de Apoio MEDICO - NEUROLOGIA 02.02.2017 07/07/1994 

91 MESTRADO NATALI MARIA ALVES 20 H CS13 HRAN 
MÉDICO 

GINECO-OBSTETRÍCIA 
20.09.2001 09/08/1988 

92 MESTRADO PAULO ROBERTO SILVA 40 H ESCS 
MEDICO - TERAPIA INT. 

ADULTO 
11.04.2002 22/06/1988 

93 MESTRADO 
PEDRO ALESSANDRO LEITE DE 
OLIVEIRA 

20 H HBDF MÉDICO - NEUROLOGIA 14.06.2011 03/04/2006 

94 MESTRADO RENATA ORLANDI RUBIM 20 H HRS MÉDICO PEDIATRIA 29.01.2010 13/03/2006 

95 MESTRADO 
SERGIO EDUARDO SOARES 
FERNANDES  

20 H HBDF 
MEDICO - TERAPIA INT. 

ADULTO 
02.06.2016 24/07/2015 

96 MESTRADO 
SÉRGIO HENRIQUE MATTIODA 
DE LIMA 

20 H HMIB 
MÉDICO - GINECO. E 

OBSTETRÍCIA 
19.02.2014 11.08.2000 

97 MESTRADO THIAGO BLANCO VIEIRA 20 H  HBDF MÉDICO - PSIQUIATRIA 18.07.2016 28/09/2011 

98 MESTRADO 
UBIRAJARA JOSÉ PICANÇO DE 
MIRANDA JUNIOR 

40 H ESCS MÉDICO TSIOLOGIA 11.04.2002 01/09/1982 

99 MESTRADO VANESSA VIANA CARDOSO 20 H ESCS MÉDICO - PEDIATRIA 25.09.2013   

100 MESTRADO 
VIVIANE CRISTINA ULIANA 
PETERLE 

20 H HRParanoá 
MEDICO - 

REUMATOLOGIA 
06.09.2012 06/02/2006 

101 MESTRADO 
WALERIANO FERREIRA DE 
FREITAS 

20 H HBDF 
MÉDICO - 

INFECTOLOGISTA 
01.02.2017 09/09/2011 

       
13/03/2006 

103 DOUTORADO 
ALFREDO NICODEMOS DA 
CRUZ SANTANA 

20 H HRAN MEDICO - PNEUMOLOGIA 19.02.2014 30/07/2010 

104 DOUTORADO ALOÍSIO FERNANDES 20 H HRT  MEDICO - ORT. E 18.09.2010 02/04/1996 



  TITULAÇÃO NOME 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCS 

REGIONAL CARGO EFETIVO 
INGRESSO 

ESCS 

DATA DE 
ADMISSÃO 

SES 

BONAVIDES JUNIOR TRAUMATOLOGIA 

105 DOUTORADO 
CARMÉLIA MATOS SANTIAGO 
REIS 

20 H HRAN 
MÉDICO 

DERMATOLOGIA 
20.09.2001 29/08/1983 

       
02/06/1995 

107 DOUTORADO ERNANE PIRES MACIEL 20 H HBDF MEDICO - NEUROLOGIA 06.09.2012 03/08/2000 

108 DOUTORADO ESTELA RIBEIRO VERSIANI 20 H HBDF PSICÓLOGO 18.03.2004 03/02/1995 

109 DOUTORADO FÁBIO FERREIRA AMORIM 40 H ESCS 
MÉDICO - TERAPIA 
INTENSIVA ADULTO 

20.09.2010 03/04/2001 

110 DOUTORADO 
FERNANDO MARCUS FELIPPE 
JORGE 

20 H HRAN 
MÉDICO - CIRURGIA 

GERAL 
08.05.2009 26/10/2004 

111 DOUTORADO 
FRANCISCO DIOGO RIOS 
MENDES 

20 H HBDF MÉDICO UROLOGIA 01.04.2003 30/11/1994 

112 DOUTORADO HELGA MOURA KEHRLE 20 H HBDF 
MÉDICO 

OTORINOLARINGOLOGIA 
01.02.2006 16/02/2000 

113 DOUTORADO HELOÍSA GLASS 20 H HRAN MÉDICO - PNEUMOLOGIA 31.01.2017 10/01/2006 

114 DOUTORADO 
JEFFERSON LESSA SOARES 
DE MACEDO 

20 H HRAN 
MÉDICO - CIRURGIA 

PLÁSTICA 
19.03.2014 10.02.2000 

115 DOUTORADO 
JOSÉ CARLOS QUINAGLIA E 
SILVA 

20 H HBDF MEDICO - CARDIOLOGIA 15.05.2014 25.03.2002 

116 DOUTORADO JOSÉ PAULO DA SILVA NETTO 20 H HRG 
 MEDICO - GINECO.E 

OBSTETRICIA 
26.08.2013 28/12/1999 

117 DOUTORADO JULIANA ASCENÇÃO DE SOUZA 20 H HRAS 
MEDICO - TERAPIA INT. 

ADULTO 
24.02.2014 10/06/2010 

118 DOUTORADO 
LISLIÊ CAPOULADE N. ARRAIS 
DE SOUZA 

20 H HRAS MÉDICO - PEDIATRIA 20.04.2005 13/05/1994 

119 DOUTORADO 
MÁRCIA CARDOSO 
RODRIGUES 

20 H HRAN 
MÉDICO - CLÍNICA 

MÉDICA 
01.02.2005 09/04/2001 



  TITULAÇÃO NOME 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCS 

REGIONAL CARGO EFETIVO 
INGRESSO 

ESCS 

DATA DE 
ADMISSÃO 

SES 

120 DOUTORADO 
MARIA RITA CARVALHO GARBI 
NOVAES 

40 H ESCS 
FARMACÊUTICO BIOQ. 

LAB. 
20.09.2001 01/08/1989 

121 DOUTORADO 
OSORIO LUÍS RANGEL DE 
ALMEIDA 20 H HBDF MEDICO - CARDIOLOGIA 

25.10.2012 
06/02/2006 

122 DOUTORADO 
RONALDO CAMPOS 
GRANJEIRO 

20 H HBDF 
MÉDICO 

OTORINOLARINGOLOGIA 
01.02.2006 18/02/2000 

123 DOUTORADO SULANI SILVA DE SOUZA 20 H DRS-Samambaia 
MÉDICO-GINECO. E 

OBSTETRÍCIA 
18.03.2004 10/02/2003 

124 DOUTORADO WILTON SILVA DOS SANTOS 40 H ESCS 
MÉDICO - 

REUMATOLOGIA 
20.09.2001 17/06/1988 

 

  



Anexo E - Relação docentes do Curso de Enfermagem na ESCS (Atualizados em 12/2017)  

 
TITULAÇÃO NOME 

CARGA 
HORÁRIA 

ESCS 
REGIONAL CARGO EFETIVO INGRESSO 

DATA DE 
ADMISSÃO 

SES 

1 ESPECIALIZAÇÃO 
ACZA ARAÚJO SOARES DE 
ALCÂNTARA 

20 H ADMC (SAMU) ENFERMEIRO 06.02.2017 09/09/2011 

2 ESPECIALIZAÇÃO ADRIANA SIMÃO MAGALHÃES 40 H ESCS ENFERMEIRO 06.07.2009 25/03/2002 

3 ESPECIALIZAÇÃO ADRIANO LIMIRIO DA SILVA 20 H 
ADMC (Núcleo de 

Enfermagem) 
ENFERMEIRO 30.01.2013 27.11.1990 

4 ESPECIALIZAÇÃO ANA ALICE FRAGOSO FARIAS 20 H HRT ENFERMEIRO 01.03.2012 30.12.1996 

5 ESPECIALIZAÇÃO ANAMARIA LINO CINTRA SILVEIRA 20 H HRT ENFERMEIRO 20.09.2010 11/01/1991 

6 ESPECIALIZAÇÃO 
ARLETE RODRIGUES CHAGAS DA 
COSTA 

20 H HRAS ENFERMEIRO 21.12.2010 16/02/2000 

7 ESPECIALIZAÇÃO 
CARLA CRISTINA SILVEIRA DOS 
REIS 

20 H SUPLES ENFERMEIRO 06.02.2017 01/12/2011 

8 ESPECIALIZAÇÃO CÍNTIA FERREIRA LIMA 20 H HRC ENFERMEIRO 19.11.2015 02/10/2012 

9 ESPECIALIZAÇÃO CLAÚDIA CARDOZO DA SILVA 20 H DRS-SAMAMBAIA ENFERMEIRO 08.02.2011 04/09/2002 

10 ESPECIALIZAÇÃO CLÁUDIA LUÍZA DA SILVA CABRAL 20 H HRAN ENFERMEIRO 21.12.2010 03/04/2000 

11 ESPECIALIZAÇÃO 
CRISTIANE MACEDO TABOSA DA 
CRUZ 

20 H HBDF ENFERMEIRO 1º.10.2012 29.10.2003 

12 ESPECIALIZAÇÃO 
DOMITÍLIA BONFIM DE MACEDO 
MIHALIUC 

20 H 
ADMC (UPA - Núcleo 

Bandeirante) 
ENFERMEIRO 23.09.2013 13/08/2012 

13 ESPECIALIZAÇÃO 
ELISÂNGELA ANDRADE SILVA 
MOTTA 

20 H HRT ENFERMEIRO 19.05.2010 15/06/2000 

14 ESPECIALIZAÇÃO 
FABIANA DO NASCIMENTO DE 
SOUZA 

20 H ADMC ENFERMEIRO 26.10.2015 09.09.2011 

15 ESPECIALIZAÇÃO FILIPI NAZARENO DA SILVA PEREIRA 20 H HRS ENFERMEIRO 14.02.2017 16/07/2013 

16 ESPECIALIZAÇÃO FLÁVIA DA COSTA RODRIGUES LIMA 20 H SUPLES ENFERMEIRO 01.02.2017 05/09/2012 



 
TITULAÇÃO NOME 

CARGA 
HORÁRIA 

ESCS 
REGIONAL CARGO EFETIVO INGRESSO 

DATA DE 
ADMISSÃO 

SES 

17 ESPECIALIZAÇÃO FRANCIELLE PAULA DE FREITAS 20 H HRT ENFERMEIRO 03.12.2013 12.01.2009 

18 ESPECIALIZAÇÃO FRANÇOISE VIEIRA BARBOSA 20 H 
ADMC (Núcleo de 

Pneumologia 
Sanitária) 

ENFERMEIRO 06.07.2009 20/04/2006 

19 ESPECIALIZAÇÃO HELLEN RODRIGUES GONÇALVES 20 H ADMC (SAMU) ENFERMEIRO 03.02.2017 03/11/2009 

20 ESPECIALIZAÇÃO HERBERTH JESSIE MARTINS 20 H ADMC ENFERMEIRO 05.02.2015 13/06/2012 

21 ESPECIALIZAÇÃO HUARA PAIVA CASTELO BRANCO 20 H HRT ENFERMEIRO 02.02.2015 15/08/2012 

22 ESPECIALIZAÇÃO JOÃO BOSCO DE ABREU 20 H ADMC ENFERMEIRO 03.12.2013 13.11.2008 

23 ESPECIALIZAÇÃO KÁTIA RODRIGUES MENEZES 40 H ESCS ENFERMEIRO 19.05.2010 30/06/2006 

24 ESPECIALIZAÇÃO KLÉCIA OLIVEIRA MEDEIROS 20 H ADMC ENFERMEIRO 18.05.2015 13/10/2009 

25 ESPECIALIZAÇÃO 
LÉIA FERREIRA MIQUELINE DE 
MELO 

20 H ADMC ENFERMEIRO 16.03.2015 06/09/2011 

26 ESPECIALIZAÇÃO LETÍCIA DE OLIVEIRA 20 H ADMC (SAMU) ENFERMEIRO 03.02.2017 16/11/2009 

27 ESPECIALIZAÇÃO 
LILYAN PAULA DE SOUSA TEIXEIRA 
LIMA 

20 H ADMC ENFERMEIRO 29.10.2015 29.10.2003 

28 ESPECIALIZAÇÃO 
LÚCIA DA CONCEIÇÃO BARREIRAS 
MANSO 

40 H ESCS ENFERMEIRO 10.09.2010 03/08/1989 

29 ESPECIALIZAÇÃO LUCIANO DE PAULA CAMILO 40 H ESCS ENFERMEIRO 23.01.2013 16.11.2009 

30 ESPECIALIZAÇÃO 
LUCIENE DE MORAES LACORT 
NATIVIDADE 

20 H HBDF ENFERMEIRO 23.01.2012 24.04.2000 

31 ESPECIALIZAÇÃO MARCELA VILARIM MUNIZ 20 H HBDF ENFERMEIRO 18.01.2012 20.04.2006 

32 ESPECIALIZAÇÃO MARIA JOSÉ BARBOSA CHAVES 20 H 
DRS - SANTA 

MARIA 
ENFERMEIRO 06.06.2011 07/01/1997 

33 ESPECIALIZAÇÃO 
MARIA LAUDELINA DE ASSIS 
MARQUES 

40 H ESCS ENFERMEIRO 20.12.2010 19/06/1989 



 
TITULAÇÃO NOME 

CARGA 
HORÁRIA 

ESCS 
REGIONAL CARGO EFETIVO INGRESSO 

DATA DE 
ADMISSÃO 

SES 

34 ESPECIALIZAÇÃO 
MARIA SONEIDE NUNES DE 
OLIVEIRA 

40 H ESCS ENFERMEIRO 12.11.2009 30/11/1984 

35 ESPECIALIZAÇÃO 
MOISÉS WESLEY DE MACEDO 
PEREIRA 

20 H HRC ENFERMEIRO 01.02.2017 24/07/2015 

36 ESPECIALIZAÇÃO NADIA PEREIRA NATAL 20 H HRAS ENFERMEIRO 19.02.2013 24.10.2003 

37 ESPECIALIZAÇÃO 
NATHALI FELÍCIA MINEIRO DOS 
SANTOS GARRETT 

20 H HBDF ENFERMEIRO 06.02.2017 09/09/2011 

38 ESPECIALIZAÇÃO NOEME PEREIRA DA SILVA 20 H ADMC ENFERMEIRO 27.10.2015 02.10.2012 

39 ESPECIALIZAÇÃO PAOLA CARVALHO SILVA 20 H HRT ENFERMEIRO 04.09.2012 20.04.2006 

40 ESPECIALIZAÇÃO PATRÍCIA ARCHANJO LOPES 40 H ESCS ENFERMEIRO 27.11.2013 03.11.2009 

41 ESPECIALIZAÇÃO PETRUZA DAMACENO DE BRITO 40 H ESCS ENFERMEIRO 21.12.2010 16/11/1994 

42 ESPECIALIZAÇÃO REGINA DE SOUZA BARROS 20 H HRC ENFERMEIRO 03.02.2015 06/09/2011 

43 ESPECIALIZAÇÃO 
REJANE LÚCIA DE ARAÚJO 
GONÇALVES 

20 H 
Centro de Saúde nº 

02 - Taguatinga 
ENFERMEIRO 04.09.2012 20.04.2006 

44 ESPECIALIZAÇÃO ROBERTO ANDRADE MONÇÃO 20 H HRGu ENFERMEIRO 22.09.2010 25/09/2001 

45 ESPECIALIZAÇÃO 
ROSELANE CRISTINA PASSOS DE 
OLIVEIRA 

20 H HRAS ENFERMEIRO 21.01.2013 16.11.2009 

46 ESPECIALIZAÇÃO SANDRA RENATA NAKASHOJI 20 H HRT ENFERMEIRO 04.09.2012 06.07.2009 

47 ESPECIALIZAÇÃO SIMONE LUZIA FIDELIS DE OLIVEIRA 20 H ADMC ENFERMEIRO 08.02.2011 21/03/2002 

48 ESPECIALIZAÇÃO VALÉRIA RIBEIRO DE MORAES 20 H ADMC ENFERMEIRO 02.02.2015 29/10/2012 

49 MESTRADO 
ANA CAROLINE RAMIREZ DE 
ANDRADE 

20 H Hospital de Apoio ENFERMEIRO 02.02.2017 31/08/2012 

50 MESTRADO ANA CRISTINA DOS SANTOS 20 H HBDF ENFERMEIRO 08.02.2011 28/10/2003 

51 MESTRADO ANA SOCORRO DE MOURA 40 H ESCS ENFERMEIRO 22.02.2010 19/03/2007 



 
TITULAÇÃO NOME 

CARGA 
HORÁRIA 

ESCS 
REGIONAL CARGO EFETIVO INGRESSO 

DATA DE 
ADMISSÃO 

SES 

52 MESTRADO ANDRÉ NUNES GOMES DE ALMEIDA 40 H ESCS ENFERMEIRO 23.01.2012 12.01.2009 

53 MESTRADO ANGELA FERREIRA BARROS 20 H HRAN ENFERMEIRO 01.03.2012 03.07.2006 

54 MESTRADO ÂNGELA MARIA ROSAS CARDOSO 20 H HRAS ENFERMEIRO 07.01.2014 21.09.2001 

55 MESTRADO CAMILA FORESTI LEMOS 20 H HRAS ENFERMEIRO 03.11.2015 01/12/2011 

56 MESTRADO CRETO VALDIVINO E SILVA 20 H HRT ENFERMEIRO 13.07.2009 08/02/1985 

57 MESTRADO DANIELA MARTINS MACHADO 40 H ESCS ENFERMEIRO 21.05.2010 13/01/1997 

58 MESTRADO 
DANYELLE LORRANE CARNEIRO 
VELOSO 

20 H ADMC ENFERMEIRO 09.02.2015 01/12/2011 

59 MESTRADO DAYANE LETÍCIA FAUSTINO REIMÃO 20 H HRS ENFERMEIRO 02.02.2015 01/12/2011 

60 MESTRADO DAYANE XAVIER DE BARROS 20 H ADMC ENFERMEIRO 09.02.2015 01/10/2012 

61 MESTRADO 
DÉBORA CRISTINA CHARALLO 
CARVALHO 

20 H HRT ENFERMEIRO 21.09.2010 24/10/2003 

62 MESTRADO DJALMA TICIANI COUTO 20 H HBDF ENFERMEIRO 20.09.2010 09/05/1991 

63 MESTRADO 
FABIANA CLÁUDIA DE 
VASCONCELOS FRANÇA 

20 H ADMC (DIURE/SAS) ENFERMEIRO 25.11.2009 14/04/2000 

64 MESTRADO GABRIELA JACARANDÁ ALVES 20 H ADMC ENFERMEIRO 19.04.2012 20/04/2006 

65 MESTRADO 
GEISA CRISTINA MODESTO 
VILARINS 

20 H ADMC ENFERMEIRO 24.01.2014 13.06.2000 

66 MESTRADO GEI A  ANT’ANA 40 H ESCS ENFERMEIRO 16.11.2009 08/06/2000 

67 MESTRADO GEORGIANA DOS SANTOS GOMES 20 H HRSamambaia ENFERMEIRO 01.02.2017 12/01/2009 

68 MESTRADO GLAUCE ARAÚJO IDEIÃO LINS 20 H 
Centro de Saúde nº 

01 - Cruzeiro 
ENFERMEIRO 03.02.2017 09/09/2011 

69 MESTRADO JUSCELINO MOREIRA DE ASSIS 20 H HSVP ENFERMEIRO 13.02.2012 03.07.2006 



 
TITULAÇÃO NOME 

CARGA 
HORÁRIA 

ESCS 
REGIONAL CARGO EFETIVO INGRESSO 

DATA DE 
ADMISSÃO 

SES 

70 MESTRADO KARINE MARQUES COSTA DOS REIS 20 H Hospital de Apoio ENFERMEIRO 24.02.2015 02/04/2013 

71 MESTRADO KELLY APARECIDA PALMA ALVES 20 H SUPSUD ENFERMEIRO 26.01.2017 30/06/2006 

72 MESTRADO LAURENA MOREIRA PIRES 20 H HRSMaria ENFERMEIRO 06.02.2017 16/07/2013 

73 MESTRADO LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS 40 H ESCS ENFERMEIRO 06.07.2009 16/02/2000 

74 MESTRADO LÚCIA HELENA BUENO DA FONSECA 20 H ADMC ENFERMEIRO 03.01.2011 03/12/1990 

75 MESTRADO LUCIANA MELO DE MOURA 20 H HRT ENFERMEIRO 09.02.2015 30/06/2006 

76 MESTRADO LUCIENE CORADO GUEDES 20 H HRGU ENFERMEIRO 04.09.2012 30.06.2006 

77 MESTRADO MARIA AURENI DE LAVOR MIRANDA 40 H ESCS ENFERMEIRO 19.05.2010 19/03/2007 

78 MESTRADO 
MARCIA CARDOSO TEIXEIRA 
SINESIO 

20 H HRAN ENFERMEIRO 04.02.2013 02.10.2008 

79 MESTRADO MARTA PAZOS PERALBA 40 H ESCS ENFERMEIRO 05.07.2010 28/08/2006 

80 MESTRADO MELINA MAFRA TOLEDO 20 H HRT ENFERMEIRO 26.11.2013 09.09.2011 

81 MESTRADO NÁDIA GISLENE GOMES CARNEIRO 20 H HRT ENFERMEIRO 11.11.2015 05.09.2008 

82 MESTRADO RODOLFO JOSÉ VITOR 20 H HRT ENFERMEIRO 19.05.2010 24/11/1980 

83 MESTRADO 
SANDRA DE NAZARÉ COSTA 
MONTEIRO 

20 H ADMC ENFERMEIRO 02.02.2015 16/11/2009 

84 MESTRADO SUDERLAN SABINO LEANDRO 20 H DRS - PARANOÁ ENFERMEIRO 19.04.2012 
 

85 MESTRADO THAÍS FERNANDES DE OLIVEIRA 20 H HBDF ENFERMEIRO 01.02.2017 27/02/2014 

86 MESTRADO THAÍS GARCIA AMÂNCIO 20 H ADMC ENFERMEIRO 21.02.2017 01/12/2011 

87 MESTRADO VALDENISIA APOLINÁRIO ALENCAR 20 H DRS-São Sebastião ENFERMEIRO 27.10.2015 15/01/2009 

88 MESTRADO VALÉRIA BATISTA DA SILVA 20 H HMIB ENFERMEIRO 30.01.2017 16/11/2009 

89 MESTRADO VIRGÍNIA CUNHA DE ALMEIDA 20 H HRAN ENFERMEIRO 1º.10.2013 
 



 
TITULAÇÃO NOME 

CARGA 
HORÁRIA 

ESCS 
REGIONAL CARGO EFETIVO INGRESSO 

DATA DE 
ADMISSÃO 

SES 

90 DOUTORADO ADRIANO MACHADO FACIOLI 20 H DRS-SAMAMBAIA PSICÓLOGO 13.02.2012 19.05.2010 

91 DOUTORADO 
LARA MABELLE MILFONT 
BOECKMANN 

20 H HRT ENFERMEIRO 03.02.2017 16/11/2009 

92 DOUTORADO MANUELA COSTA MELO 20 H HRAN ENFERMEIRO 17.06.2010 01/10/2001 

93 DOUTORADO MARIA DA GRAÇA CAMARGO NEVES 20 H HRAS ENFERMEIRO 06.07.2009 23/12/1994 

94 DOUTORADO RINALDO DE SOUZA NEVES 40 H ESCS ENFERMEIRO 12.02.2010 30/11/1984 

95 DOUTORADO 
VINÍCIUS ZACARIAS MALDANER DA 
SILVA 

20 H HBDF FISIOTERAPEUTA 07.04.2014 24.10.2003 

 

                                                           

 


