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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Escola Superior de Ciências da Saúde

 

ATA

1ª Reunião Extraordinária/2020 do Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG

Data: 13/01/2020

Horário: 14h30min

Local: Sala Mul�uso/FEPECS

 

 
A Reunião foi realizada na presença dos componentes conforme Lista de Presença (34012632),

iniciada às 14h45min pelo Presidente do Colegiado, registrando quórum suficiente para deliberações.

Tendo como base a Pauta de Reunião (33933559), fora deliberado acerca dos temas conforme
exposto na sequência.

 

Pauta 01 - Irregularidades na 3ª Série de Medicina 

 

Considerando as possíveis Irregularidades na 3ª Série de Medicina do ano de 2019, objeto dos
Processos SEI-GDF 00064-00004699/2019-79 e 00064-00004955/2019-28, segue:

Dos fatos:

Foi realizada a leitura dos Relatórios anexos (34013237) constantes no processo SEI-
GDF 00064-00004699/2019-79, encaminhado à Coordenação do Curso de Medicina (CCM) o qual relata
as seguintes irregularidades:

1-EAC

1.1 - Tipo de EAC aplicado fora do padrão da escola sem aviso ou preparação prévia;

1.2 - Ausência de análise prévia antes da aplicação pela gerência de avaliação do EAC;

1.3 - Ausência de análise prévia do EAC pelos tutores do módulo;

1.4 - Atraso na divulgação dos resultados;

1.5 - Resultados divulgados sem preservar a confidencialidade;

1.6 - Ausência de informação aos estudantes sobre que obje�vos precisavam ser recuperados;

1.7 - Repasse verbal e inespecífico dos obje�vos a estudar;

1.8 - Não foi oportunizado momento para discu�r com o coordenador as fragilidades;

1.9 - Divulgação de obje�vos de aprendizagem por meio de whatsaap;

 

2 - Primeira reavaliação (R1)

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39879423&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=a445ad99ed97b05f35ff0f9e92915dbd0d492e331dde305cba6bb42466286cac
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39791411&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=79cc542d064d4a662ea961ea7eaaacb9b103e538431f4b69972df97232d3a15a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38332935&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=22bd4227cd67820a0f934bde50d2783d8a6670cd1b81a5b996458e09801fbc57
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39185296&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=363b8de4a148b8a8f9eb530010402e5353af194dff314632bf956ffd0a1fa0d5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39880092&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=94b291c966d7c7417a299e4ea91da950719f737b4343ba1f1fd7e9ae93bd746d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38332935&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=22bd4227cd67820a0f934bde50d2783d8a6670cd1b81a5b996458e09801fbc57


21/12/2020 SEI/GDF - 33936027 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=39794151&infra_sistema=1000… 2/6

2.1 - Não houve discussão prévia da prova com a gerência de avaliação;

2.2 - Atraso de uma semana na aplicação da prova;

2.3 - Atraso no horário de aplicação da prova;

2.4 - Postura inadequada do coordenador durante a avaliação;

2.5 - Prova fiscalizada por pessoa estranha a escola;

2.6 - Divulgação do resultado da prova e devolu�va duas horas após, impedindo vários
estudantes de comparecerem a mesma;

2.7 - Não devolu�va foram entregues as provas sem os critérios de correção e não foi
oportunizada discussão dos erros com o tutor;

O documento com estes relatos foi enviado para manifestação do coordenador do módulo
que não se pronunciou a respeito.

Discussão:

Diante dos fatos relatados, que ferem várias normas que regem o processo avalia�vo, foi
garan�do ao docente o direito de apresentação do contraditório, porém, o mesmo preferiu não se
manifestar, sendo que a discussão foi feita apenas pela análise dos fatos relatados.

A Gerência de Avaliação confirmou alguns dos fatos relatados, quais sejam :

 - As provas não foram enviadas previamente a Gerência;

 - Os resultados só foram lançados no sistema acadêmico ao final do processo avalia�vo, não
sendo gerado o formato F2 necessário às devolu�vas;

- Os fatos relatados indicam a ocorrência de várias irregularidades no processo avalia�vo,
sendo que algumas delas feriram o principal pilar do sistema de avaliação da ESCS que é oferecer ao
estudante a oportunidade aprender com seus erros e, com o auxílio do professor, superar suas fragilidades;

- Como os estudantes não foram orientados adequadamente sobre os obje�vos de
aprendizagem a serem recuperados, alguns não conseguiram superar suas fragilidades sendo reprovados no
módulo sem o devido apoio que lhes é garan�do pelas normas do processo avalia�vo da ESCS.

Conclusão:

Tendo em vista que não foi garan�do aos estudantes o apoio necessário para superação das
suas fragilidades, garan�do pelas normas que regem o processo avalia�vo da ESCS, conclui-se que as falhas
relatadas redundou em prejuízo para cinco estudantes que foram reprovados no final do processo avalia�vo.

Diante disso, o relator propôs que fosse anulada a reprovação de cinco estudantes que
ob�veram conceito insa�sfatório ao final do módulo 306 por inconsistência no processo avalia�vo.

A proposta foi aprovada pelo Colegiado  por (06) seis votos a favor e 01 (uma) abstenção. 

Sendo assim, o Colegiado por unanimidade decide que os quatro alunos  que ob�veram
conceito insa�sfatório  (R2) em apenas uma unidade educacional da série deverá ser subme�do a avaliação
de uma Comissão de Reavaliação Especial, em consonância com o Regimento Interno da ESCS que em seus
Ar�gos 100 e 101, abaixo transcritos, prevê:

“Art. 100. O discente de graduação que ob�ver o conceito insa�sfatório na segunda
reavaliação (R2), em mais de uma unidade educacional, será reprovado na série
independentemente dos demais resultados ob�dos.
Parágrafo único. Para os ingressantes a par�r do ano de 2019, o discente que
ob�ver os conceitos aprendizagem restrita ou aprendizagem não consistente em
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um dos programas educacionais será reprovado na série independentemente dos
demais resultados ob�dos.”
 

“Art. 101. O discente de graduação que ob�ver conceito insa�sfatório na segunda
reavaliação (R2) em apenas uma unidade educacional da série será avaliado por
uma Comissão de Reavaliação Especial que decidirá pela manutenção do conceito
ou pela ins�tuição de um Plano de Reavaliação Especial
§ 1º A Comissão de Reavaliação Especial é cons�tuída pela Coordenação da Série,
pela Gerência de Avaliação e pela Coordenação do Curso, que a preside.”

 

Acerca do relato de alteração da nota de alguns discentes no Sistema Lyceum de sa�sfatório
para insa�sfatório, conforme salientado pela representante do CAMESCS, entende-se que a correção de
notas lançadas equivocadamente são possíveis, porém o discente deve ser comunicado e ter clareza quanto
ao mo�vo da alteração. E portanto, a fim de garan�r lisura ao registro das notas desses alunos, o Colegiado
recomenda que o novo responsável pela coordenação da 3ª Série deverá esclarecer as notas lançadas
conferindo as respec�vas provas e elucidando o mo�vo das alterações junto aos alunos envolvidos.

Por fim, quanto a condução do não cumprimento dos prazos e do processo avalia�vo pelo
Coordenador de Série e Módulo abordado, o Colegiado entendeu que por ser um caso isolado, e já ter sido
providenciado afastamento do docente da a�vidade de Coordenação de Série, a Direção Geral junto à
Coordenação do Curso deverão no�ficar o docente quanto as irregularidades detectadas e respec�vas
trata�vas.

 

Pauta 02 - Ocorrência de Faltas na 6ª Série de Medicina

Considerando a ocorrência de faltas por 05 (cinco) discentes no início das a�vidades da 6ª
Série de Medicina, objetos do Processos SEI GDF elencados a seguir:

- 00064-00000090/2020-64;

- 00064-00000117/2020-19;

- 00064-00000140/2020-11;

- 00064-00000093/2020-06;

- 04017-00000160/2020-64;

Considerando que faltas sem jus�fica�va implicam em reprovação, conforme disposto no
Regimento Interno da ESCS, em seu Ar�go 105, § 1º e 2º, transcrito a seguir:

“Art. 105. O ECO tem frequência integral obrigatória em todas as a�vidades programadas, não sendo
permi�do, em nenhuma hipótese, o abono de faltas.

§ 1º As faltas previstas em lei são repostas de acordo com programação
estabelecida pelo coordenador do ECO, com o mesmo �po de a�vidade e igual
carga horária, após o término do rodízio ou no período de férias escolares.
§ 2º As faltas não jus�ficadas podem ser repostas mediante requerimento do
discente, com exposição de mo�vos, que será subme�do à análise e deliberação por
comissão composta pelo Coordenador do ECO, Coordenador do Curso e Gerente de
Desenvolvimento Docente e Discente”

Isto posto, por unanimidade, o Colegiado decide que os cinco casos de faltas citados acima
sejam subme�dos à análise e deliberação por comissão composta pelo Coordenador do ECO, Coordenador
do Curso e Gerente de Desenvolvimento Docente e Discente.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39557692&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=75837970cb47f87410ed42cc0bd02429788038e2ec4a960009ebf031eac7f3a6
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39619107&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=c928a68ac81b1f6247a06d3fc12dcf7e7d9a571510377e83128c64bc2bccca87
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39703685&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=b1951410ec5dc3154fb9528914e2c938e908f443dd03a5b17be176b30fcc37af
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39564074&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=9bdecb1f071a130bb168dd330935071d49ca6f06308428264535317e4a544b87
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39428061&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=fd524310438576919bf54716120f2af9668baafec720971229dbe731f11ece86
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Pauta 03 - Colação de Grau (2020)

 

Foi feito um relato geral da Cerimônia de Colação de Grau dos formandos de 2019 pelo
Presidente do Colegiado e também Diretor Geral da ESCS, e colocado em pauta o formato da Colação de
Grau de 2020 para início das trata�vas per�nentes.

Questões principais como, por exemplo, local, data e disponibilidade orçamentária foram
discu�dos conforme segue:

- O Local ainda deverá ser definido, sendo sugerida a realização no Auditório da FEPECS,
porém salientou-se que o espaço é insuficiente mesmo fazendo cerimonias separadas para cada Curso de
Graduação.

- A data de colação no Calendário Acadêmico de Medicina está prevista para 27/11/2020
(sexta-feira) e de qualquer forma deverá ser alterada, haja vista que a exemplo do que aconteceu
anteriormente, alguns alunos não poderiam par�cipar na sexta-feira por mo�vos religiosos. E, portanto, foi
sugerido a realização no dia 02/12/2020, um dia antes do previsto no Calendário Acadêmico de Enfermagem,
que prevê a realização no dia 03/12/2020.

- Disponibilidade orçamentária para essa finalidade foi prevista (PLOA), porém, será verificado
junto a UAG se foi autorizada a disponibilidade;.

 

Assuntos Gerais

 

Foi apresentado aos membros presentes do Colegiado o calendário de Reuniões Ordinárias de
2020, conforme tabela anexa 34083757,  ressaltando-se que o mesmo será encaminhado para o Grupo de
Whatsapp do CoCG e e-mail dos membros.

 

Após discussão das pautas e deliberações, a reunião foi encerrada às 17h20min.

 

 Encaminhamentos:

1) Conforme deliberado pelo Colegiado quanto ao assunto da Pauta 1, a Direção da ESCS
deverá emi�r Ordem de Serviço para início das análises pela Comissão de Reavaliação Especial  dos quatro
estudantes que ob�veram conceito insa�sfatório  (R2) em apenas uma unidade educacional da série;

2) A Direção Geral junto à Coordenação do Curso de Graduação de Medicina deverão no�ficar
o docente quanto as irregularidades detectadas e respec�vas trata�vas referentes à Coordenação da 3ª Série
de 2019;

3) Referente a Pauta 2 a Direção da ESCS deverá emi�r Ordem de Serviço para início dos
trabalhos da Comissão responsável por analisar e deliberar acerca dos  requerimentos dos discentes;

4) Quanto a Colação de Grau de 2020, o tema deverá ser abordado novamente na próxima
reunião de Colegiado com apresentação da disponibilidade orçamentária, dos possíveis locais a serem
u�lizados e confirmação das datas de realização (02 e 03 de dezembro de 2020).

 

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39958286&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=12b365aaf010d3c795aa1125e08d379ea266a549786b7f7cad6c488e0467ae0b
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Assinaturas:

 

Documento assinado eletronicamente por UBIRAJARA JOSÉ PICANÇO DE MIRANDA JUNIOR -
Matr.0000146-5, Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde, em 15/01/2020, às 15:42,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REJANE LÚCIA DE ARAÚJO GONÇALVES -
Matr.0264083-X, Gerente de Educação em Enfermagem, em 15/01/2020, às 16:18, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA CARDOSO RODRIGUES - Matr.0012694-2,
Coordenador(a) do Curso de Medicina, em 15/01/2020, às 16:23, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO BLANCO VIEIRA - Matr.0270365-3, Gerente
de Educação Médica, em 15/01/2020, às 16:28, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO SILVA - Matr.0000149-X, Gerente
de Avaliação, em 15/01/2020, às 16:28, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VANESSA VIANA CARDOSO - Matr.0265438-5,
Gerente de Desenvolvimento Docente e Discente, em 16/01/2020, às 08:19, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KÁTIA RODRIGUES MENEZES - Matr.0189979-1,
Gerente de Avaliação, em 21/01/2020, às 13:03, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 33936027 código CRC= F95A6682.
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