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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 Ordinária/2020 do Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG

Data: 04/03/2020

Horário: 14h30min

Local: Sala nº 06/ESCS

 

 
A Reunião foi realizada na presença dos componentes conforme Lista de Presença (36708879),

iniciada às 14h30min pelo Presidente do Colegiado, registrando quórum suficiente para deliberações.

Tendo como base a Pauta de Reunião (35017754), fora deliberado acerca dos temas conforme
exposto na sequência.

 

Pauta 01 - Apuração da Comissão Disciplinar Específica ref. ato de Infração do Regime Disciplinar
Acadêmico come�do por  discentes da ESCS dos Cursos de Graduação em Medicina e Enfermagem.

 

Conforme deliberado na 10ª Reunião Ordinária do COCG, em 10/12/2020,  Ata anexa
(36769744), os dois casos de infração do regime disciplinar acadêmico por discente ("colando em prova"),
objeto do Processo SEI-GDF 00064-00004581/2019-41, foram subme�dos à Comissão Disciplinar Específica,
ins�tuída pelo Diretor Geral da ESCS, que conforme apresentado pela relatora, a comissão entendeu que
foram aplicadas as devidas penas (reprovação e advertência verbal), não havendo necessidade de penalidade
de cunho mais severo à infração.

Em atenção ao apresentado pela relatora e também presidente da Comissão Disciplinar
Específica, o Colegiado deliberou conforme segue:

Visto que, conforme Regimento Interno da ESCS  em seu Ar�go nº 115, inciso I, dentre os
deveres do corpo discente, prevê:

"I - observar o regime disciplinar acadêmico, respondendo pelas infrações e abusos que
cometer;"

Considerando ainda, a Resolução CEPE/ESCS nº 003/2003, em seu capítulo III,  Ar�go nº 27,
inciso I, letra "d", que prevê: 

"Ar�go nº 27.- Os integrantes do corpo discente estão sujeitos às seguintes penalidades:

I- de advertência, de repreensão ou de suspensão das a�vidades acadêmicas curriculares por
até 08 (oito) dias, no caso de "improbidade na execução de trabalhos escolares", dentre outros previstos.

Ressaltando-se que o Colegiado  entende que a reprovação é uma consequência da infração
da discente e não uma punição pela irregularidade, assim como uma advertência verbal sem devido registro
acadêmico é insuficiente, haja vista que estudos comprovam que alunos infratores têm grande probabilidade
de recorrência durante a vida profissional.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=42905446&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=55df4c618b5b0fa04683dd383f677dd840a15b241608e0af3c21b0e23bd8c42e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=40998548&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=ddd98429ea519a52ac919b337d9591be355def37c6136353591970944e030bb8
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=42972786&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=706b69d70fcf30698706dafc5622bb4a8b128e8d8d15254b3a6ca296f081c928
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=37803523&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=15f14676efa60aec478154a44be1cebb1c3404075d7f7e2e846d63a66192b374


21/12/2020 SEI/GDF - 36769778 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=42972824&infra_sistema=1000… 2/5

Sendo assim, o Colegiado em sua maioria discorda do relatório apresentado pela referida
Comissão e recomenda ao Diretor Geral da ESCS que seja aplicada penalidade às estudantes, de acordo com
a Resolução CEPE/ESCS nº 003/2003, em seu capítulo III,  Ar�go nº 27, inciso I,  conforme as competências
do Diretor Geral  previsto no Regimento Interno da ESCS em seu Art. 24, inciso VI.

Cumpre ressaltar que o Colegiado também recomenda a criação de Grupo de Trabalho para
revisar a Resolução CEPE/ESCS nº 003/2003 que dispõe sobre as normas de conduta do corpo discente,
destacando a necessidade de �pificar os atos de  infração e penalidades.

 

Pauta 02 - Estudantes do Internato no Projeto Rondon

 

Considerando o  Edital Norma�vo nº 31, de 06 de novembro de 2019 que norteia o processo
sele�vo  para Alunos de Graduação da ESCS para compor a Equipe que pleiteará junto ao Ministério da
Defesa, a par�cipação da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS no Projeto Rondon, na Operação "Lobo
Guará", a ser realizada em julho de 2020.

A pauta foi apresentada a �tulo de conhecimento geral, haja vista que até o momento da
reunião não haviam apresentado à Coordenação dos Cursos de Graduação nenhum requerimento oficial
referente as a�vidades dos discentes selecionados para atuação no Projeto Rondon 2020.

O Colegiado por unanimidade entende ser inviável a par�cipação dos discentes selecionados
por serem todos do internato, período no qual estão no Estágio Curricular Obrigatório, conforme previsto no
Projeto Pedagógico da Escola.

 

Pauta 03 -  Ele�va Externa no Internato

 

Considerando os casos de ele�va externa dos discentes em Estágio Curricular Obrigatório
ocorridos em 2019, o tema foi trazido novamente para o Colegiado a fim de definir o encaminhamento a
par�r do ano vigente de casos similares que possam surgir.

E portanto, após discussão da pauta, o Colegiado recomenda que as deliberações deverão
seguir o previsto no Projeto Pedagógico, o qual não prevê a realização de ele�vas externas durante o período
do Estágio Curricular Obrigatório, assim como deverá ser criado Grupo de trabalho para revisão do Projeto
Pedagógico com consulta prévia às Comissões de Currículo.

 

Pauta 04 - Atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS 

 

Considerando a  Ordem de Serviço /ESCS nº 02 de 13 de janeiro de 2020 (Processo 00064-
00000127/2020-54) que ins�tui Grupo de Trabalho (GT) para  atualização do Projeto Pedagógico do Curso de
Graduação em Enfermagem da ESCS, com base em seus princípios, fundamentos e procedimentos
que regulamentam as a�vidades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação, considerando a
Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação
Superior Brasileira.

Conforme exposto pela relatora, referente ao Curso de Graduação de Enfermagem, os
trabalhos já foram iniciados  inclusive junto à Comissão de Currículo de Enfermagem, porém, para
con�nuidade dos trabalhos é necessário que o Curso de Graduação em Medicina realize a mesma análise
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junto à sua Comissão de Currículo, para em seguida reunir as quatro Coordenações (CCM, CCE, CPECC e
CPEX) e a Secretaria de Assuntos Acadêmicos-SAA para deliberações. 

Após conclusão dos trabalhos o resultado deverá ser apresentado para o Colegiado de Cursos
de Graduação.

 

Assuntos Gerais

Foram prestadas as seguintes informações:

 

A) Ações importantes da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS com previsão na Proposta
Orçamentária de 2020, seguem sem disponibilidade orçamentária até o presente momento. São elas:

- Gra�ficação de A�vidade de Ensino-GAE

- Bolsa permanência;

- Fomento à Pesquisa;

Todas as medidas cabíveis à Direção já foram providenciadas, inclusive quanto a
conscien�zação da relevância dessas ações e o comprome�mento direto em  a�vidades da Escola.

 

B) Reiterado o cancelamento da reunião do Colegiado no dia 11/03/2020 por mo�vo de
afastamento legal (férias) do Presidente do COCG, porém, ressaltada a importância do comparecimento do
Membros do Colegiado na Sala Mul�uso, no referido dia, às 14h30, para apresentação de duas bases de
evidências sendo uma em medicina (Dynamed) e outra em enfermagem (Nursing Reference Center Plus),
pela empresa EBSCO conforme solicitado pela Biblioteca Central-FEPECS/DE/BCE.

 

Após discussão das pautas e deliberações, a reunião foi encerrada às 17h00min.

 

 Encaminhamentos:

1) Referente a Pauta 01 , devido a discordância do Colegiado, em sua maioria, ao relatório
apresentado pela Comissão Disciplinar Específica para os atos de Infração do Regime Disciplinar Acadêmico
come�do por  discentes da ESCS, foi recomendado que o Diretor Geral da ESCS deverá analisar os autos e
reavaliar os casos apresentados inclusive quanto a penalidade;

2) Criação de Grupo de Trabalho para revisar a Resolução CEPE/ESCS nº 003/2003 que dispõe
sobre as normas de conduta do corpo discente, destacando a necessidade de �pificar os atos de infração e
penalidades;

3) Criar Grupo de trabalho para revisão do Projeto Pedagógico quanto a realização de ele�vas
externas durante o internato, com consulta prévia às Comissões de Currículo.

4) Deliberações da Coordenação de Graduação de Medicina junto à sua Comissão de
Currículo, para atualização do Projeto Pedagógico do Curso considerando a Resolução nº 7, de 18 de
dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, e
conseguinte  reunião das  quatro Coordenações (CCM, CCE, CPECC e CPEX) e da Secretaria de Assuntos
Acadêmicos-SAA para deliberações, e apresentação ao COCG após conclusão dos trabalhos.

5) Comparecimento dos membros deste Colegiado na Sala Mul�uso, no referido dia, às 14h30,
para apresentação de duas bases de evidências sendo uma em medicina (Dynamed) e outra em enfermagem
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(Nursing Reference Center Plus), pela empresa EBSCO conforme solicitado pela Biblioteca Central-
FEPECS/DE/BCE.

6) Segue pendente para a próxima reunião ordinária do COCG a apresentação do Grupo de
Trabalho (GT) de revisão da Resolução nº 05/2017-CEPE/ESCS, SEI 33419232, que dispõe sobre as Avaliações
de Desempenho dos Estudantes no Programa Educacional - Módulos Temá�cos dos Cursos de Graduação da
ESCS;

7) Próxima reunião do COCG em 08/04/2020.

 

 

Assinaturas:

 

Documento assinado eletronicamente por FÁBIO FERREIRA AMORIM - Matr.0195412-1,
Gerente de Educação Médica, em 09/03/2020, às 19:34, 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 10/03/2020, às 11:51, 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 RINALDO DE SOUZA NEVES - Matr.0185949-8,
Coordenador(a) do Curso de Enfermagem, em 10/03/2020, às 15:32, 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 12/03/2020, às 10:11, 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 13/03/2020, às 11:08, 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 UBIRAJARA JOSÉ PICANÇO DE MIRANDA JUNIOR -
Matr.0000146-5, Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde, em 19/03/2020, às 16:53,
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 27/03/2020, às 16:22, 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.
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