
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Escola Superior de Ciências da Saúde 

  

ATA 

  

1º Reunião Extraordinária/2020 do Colegiado de Pós Graduação, 
Extensão e Pesquisa - CoPGEP 

Data: 19/02/2020 

Horário: 14h30min 

Local: Sala Multiuso/FEPECS 

A Reunião foi realizada na presença dos componentes conforme Lista de Presença 
anexa 35994268, iniciada às 14h20 pelo Presidente do Colegiado, 
registrando quórum suficiente para deliberações. 

  

A. Discussão 

Tendo como base a Pauta de Reunião (35017526), fora deliberado acerca dos temas 
conforme segue: 

  

Pautas 1 a 10- Apresentação e Aprovação de Projetos 

  

Pauta 1 - Evento de Extensão: III Jornada Científica das Residências Médicas da 
Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS - (Processo SEI-GDF 00064-
00004412/2019-19), aprovado Ad Referendum pela Direção/ESCS no mês de 
novembro, visto a urgência para início do evento e apresentado para referendar 
somente nesta reunião devido à transição de chefia no Núcleo responsável pela 
instrução do processo. 

  

Pauta 2 - II Fórum da Residência de Medicina de Família e Comunidade em Rede da 
SES-DF - (Processo SEI-GDF 00064-00004361/2019-17), também devido à transição 
de chefia no Núcleo responsável pela instrução do processo, o projeto foi aprovado 
nesta reunião. 

  

Pauta 3 - III Jornada Acadêmica de Saúde Mental Interdisciplinar - JASMIN * 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=42111069&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=5608c17b394244376eb75c4951b6ba0ba56c252d2535d86c84a9d4f686fb974d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=40998304&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=1cca43226a6376334231b5ab39bbe97f9b45e327fc920a0636125ef1643fddb8
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=37164407&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=1fe17ff4f031af7ce9c850270c9df8374fa1a751f3939d9fabdd0dac8416cb84
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=37164407&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=1fe17ff4f031af7ce9c850270c9df8374fa1a751f3939d9fabdd0dac8416cb84
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=36829863&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=d5092ff2a338d2545d20f1982e77bb6023aa658e73bdb4802721d798e1d4ae1c


(Processo SEI-GDF 00064-00004492/2019-02), aprovado Ad Referendum pela 
Direção ESCS em 15 de janeiro/2020, SEI nº 34116031, devido ao início da atividade 
em 19 de fevereiro e referendado nesta reunião. 

  

Pauta 4 - Projeto de Extensão: Cuidado de Enfermagem ao Adulto em Situação 
Crítica de Saúde na SES-DF, (Processo SEI-GDF 00064-00000033/2019-41), atividade 
realizada no período de abril a novembro de 2019, enviado para aprovação em março, 
porém devido à transição de chefia no Núcleo responsável pela instrução do processo, 
o projeto foi aprovado nesta reunião. 

  

Pauta 5 - Projeto de Extensão: Enfermagem no cuidado ao Adulto em Situação 
Crítica de Saúde na SES-DF, (Processo SEI-GDF 00064-00000175/2020-42), aprovado 
na íntegra para início das atividades em março/2020. 

  

Pauta 6 - Curso de Extensão intitulado "Elaboração de Questões de Múltipla 
Escolha" 

(Processo SEI-GDF 00064-00004919/2019-64), aprovado Ad Referendum pela 
Direção em 31 de janeiro/2020, SEI nº 34856885 e referendado na sua íntegra nesta 
reunião. 

  

Pauta 7 - Projeto do Curso de Especialização lato sensu em Gerontologia  (Processo 
SEI-GDF 00064-00000175/2020-42), projeto com ônus aprovado com as seguintes 
restrições: 

1. alterar o objetivo, focar na saúde; 

2. alterar a data de início para abril; 

3. Acrescentar que serão utilizadas salas do HCB; 

4. Acrescentar geronto-pedagogia como tema de palestra e Educação em 
saúde para idosos; 

  

Pauta 8 - Curso de Atualização em Língua Portuguesa (Processo SEI-GDF 00064-
00000630/2020-18) aprovado com as seguintes restrições: 

1. alterar a nomenclatura do curso para Educação em Saúde: como redigir 
projetos técnicos-científicos; 

2. incluir no público alvo o corpo técnico administrativo da ESCS; 

3. aumentar o quantitativo de vagas para 90 (noventa). 

Pauta 9 - Programa de Extensão composto pelos projetos: Curso de Qualificação e 
Workshop da Residência Uniprofissional de Enfermagem em Centro Cirúrgico da 
ESCS* e Jornada Distrital da Residência Uniprofissional de Enfermagem em Centro 
Cirúrgico da ESCS*, (Processo SEI-GDF 00064-00004940/2019-60), aprovado com 
restrição referente à certificação. 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=37565632&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=b2f588d28355c0ce97801c7f0ee91b7a85cf068b7179fe2084abccfc89298ea4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=20637077&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=b5085188d4984dcc40e039cb748076ce7ff5d0243496bd1c2e89784e7ac8d705
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39863163&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010324&infra_hash=638874f655bf8d2d4640e723bb7465f0902cf958d32359c1eb636acf80651b74
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39103817&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010324&infra_hash=667b15cf0387ea2dcaaa13dadf9cd9e8842ea089bd155406c87b4e4dc9c0693b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39863163&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010324&infra_hash=638874f655bf8d2d4640e723bb7465f0902cf958d32359c1eb636acf80651b74
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=41733650&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010324&infra_hash=335b4f9ba2b5529395e6875d6a9325d078857ed779a0cf3203d39edaf2447467
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=41733650&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010324&infra_hash=335b4f9ba2b5529395e6875d6a9325d078857ed779a0cf3203d39edaf2447467
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39157900&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010324&infra_hash=5f13063a5b23ef075168a7e6665bd96bf06191d1ceee01f26ae002249366a6e3


1) Será encaminhado à SAA/ESCS para consulta quanto ao tipo de certificação 
adequada à atividade. 

  

Pauta 10 - Evento de Extensão "Liga Acadêmica de Saúde da Mulher – LSM (Processo 
SEI-GDF 00060-00045732/2020-67), não aprovado. Os seguintes pontos foram 
debatidos: 

1. o nome da Atividade, sendo sugerido Capacitação em Saúde da Mulher 
para Graduandos; 

2. a Liga promove o Curso; 

3. a ESCS não certifica gestores da Liga e sim os participantes do Curso 
promovido por ela; 

4. devolver à área demandante para ajustes e submeter à reunião do 
próximo dia 18/03/2020. 

  

A Gerente de Residente e Extensão, relatora dos supracitados projetos aproveita para 
acrescentar três Cursos de Especialização, são eles: 

  

a. Especialização em Docência do Ensino Superior - aprovado com as 
seguintes observações: fornecer vagas para UNB e HCB, no objetivo alterar 
para submissão de artigo à revista de relevância. 

  

b. Especialização em Gestão de Transplantes – aprovado com as seguintes 
restrições: 

1. o coordenador pedagógico deverá ser escolhido entre os docentes da 
pós-graduação da ESCS; 

2.  alterar o horário de execução do curso para 19 às 22h, 

3.  local de realização do curso alterar para dependências da FEPECS; 

4. Acrescentar no público alvo – profissional de nível superior que atue em 
atividades relacionadas ao processo de doação, captação e transplante de 
órgãos e tecidos selecionados por Edital; 

5. Retirar carta de recomendação e colocar declaração de apoio 
institucional; 

6. Alterar o objetivo para “formar especialistas em gestão do processo de 
doação e transplante de órgãos e tecidos”. 

7. No item infraestrutura acrescentar – gestão acadêmica pela GREEx; 

8. Definir quanto à avaliação, será menção ou nota? 

9. Refazer o orçamento de acordo com o edital de credenciamento da 
FEPECS; 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=40958925&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010324&infra_hash=885498c7cdda90d47833f7288762660fd51123059f03fd2211e5b89a9a82e771


10. Projeto com dificuldades estruturais; 

11. Após adequações enviar à Direção ESCS 

  

c. Especialização em Gestão de Saúde Pública – 2ª edição – aprovado sem 
restrições. 

Portanto, foram apresentados os aspectos gerais (objetivo, público-alvo, vagas, carga 
horária, dentre outros) de todos os projetos elencados acima, sendo doze aprovados 
por unanimidade pelo Colegiado, porém com restrições ou observações e um não 
APROVADO.  

Diante do exposto, a reunião foi encerrada  às 17h15m 

  

B. Encaminhamentos    

1) Próxima reunião ordinária em 18/03/2020 com apresentação do calendário de 
reuniões de 2020; 

2) Apresentar novamente o projeto do Curso Especialização em Gestão de 
Transplantes com as devidas alterações. 
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