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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Escola Superior de Ciências da Saúde

 

ATA

2ª Reunião Ordinária/2020 do Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG

Data: 08/04/2020

Horário: 14h30min

Local: Videoconferência por meio do Google Meet

 
Diante o quadro de pandemia de COVID-19 e a necessidade de deliberação  acerca de medidas

de enfrentamento per�nentes ao Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG, conforme Pauta de Reunião
(38363050), a reunião ordinária do COCG  prevista para a presente data foi realizada por videoconferência
pelo aplica�vo "Google Meet" evitando portanto aglomeração e prevenindo a disseminação do vírus.

A Reunião foi realizada na presença dos componentes conforme Lista de Presença (38353447),
iniciada às 14h43min pelo Presidente do Colegiado, registrando quórum suficiente para deliberações.

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

 

Pauta 01 - Apresentação do grupo de trabalho sobre a viabilidade do ensino remoto.

Ressaltando que, a fim de garan�r uma decisão bem fundamentada foi solicitado aos
membros do colegiado a leitura prévia dos autos do Processo SEI-GDF nº 00064-00001223/2020-10 que trata
da realização de aulas remotas, por meio virtual, excepcionalmente, durante o período de pandemia, e no
qual há esclarecimentos do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) referente a a�vidade.

Considerando que inicialmente foi apresentada a resposta emi�da pelo CEDF, encaminhada na
presente data, por meio de O�cio, cópia anexa (38412370), o qual esclarece que a ESCS pode realizar
"a�vidades virtuais por meios digitais" conforme adequações apontadas no referido documento.

Dada a palavra ao Gerente de Avaliação do Curso de Medicina, relator da pauta e presidente
do grupo de trabalho des�nado a apresentar o programa de ensino remoto por meios digitais no âmbito da
Escola Superior de Ciências para a Saúde (ESCS), conforme Portaria nº 345, de 19 de março de 2020, esse
apresentou os principais aspectos constantes ao Relatório Final, cópia anexa (38412371), do qual destaca-se
que nenhum estudante pode ser excluído das a�vidades por falta das ferramentas necessárias para sua
par�cipação, e portanto deve ser feita gestão junto à mantenedora para providências no sen�do de que a
Fepecs disponibilize nas sedes Asa Norte e Samambaia acesso à internet, por meio de disposi�vo com
capacidade de transmissão de áudio e vídeo, para os estudantes que necessitarem, que de acordo com o
levantamento feito, não serão muitos;

Dentre as discussões  acerca do tema houve o ques�onamento quanto a adesão ao ensino
remoto por meios digitais pelos discentes do Estágio Curricular Obrigatório (ECO), e foi esclarecido que em
atendimento a Portaria nº 345, de 19 de março de 2020, não há possibilidade de incluir nesse formato os
estudantes do internato, haja vista que não pode haver subs�tuição de a�vidades prá�cas por teóricas,
devido a metologia adotada pela ESCS.
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Ainda quanto às a�vidades suspensas do internato, diante da possibilidade apresentada de
retomar as a�vidades ambulatoriais que seguem man�das pelos docentes a fim de preservar os cenários e
não prejudicar os pacientes agendados, o entendimento é que não se pode contrariar os Decretos Nº 40.509,
de 11/03/2020 e nº 40.520 de 14/03/2020, e mais recente  Decreto nº 40.583, de 01 de abril de 2020,
que define o prazo de 31 de maio de 2020 para a manutenção da suspensão das a�vidades educacionais
presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades.

Inclusive ressalta-se que até o presente momento são realizadas apenas a�vidades de cunho
voluntário, a exemplo do que foi solicitado oficialmente  pelo SAMU referente a ajuda de estudantes do
Curso de Medicina desta Escola Superior de Ciências da Saúde, para atuarem no tele-atendimento no Centro
Integrado de Operações de Brasília, a fim de propagar informações técnicas quanto ao enfrentamento à
Pandemia COVID-19.

Considerando ainda, que conforme ficou estabelecido, somente, o tutorial começaria
imediatamente e os outros necessitariam da aprovação dos planos para terem início, e 

Após discussão, o Colegiado aprovou por unanimidade pela u�lização de tecnologias de
informação e comunicação (TIC) nas a�vidades teórico cogni�vas no âmbito da Escola Superior de Ciências
da Saúde (ESCS) enquanto durar a suspensão das a�vidades presenciais, conforme Portaria nº 345, de 19 de
março de 2020, de primeira a quarta série no Curso de Graduação em Medicina, e de primeira a terceira
série no Curso de Graduação em Enfermagem. As trata�vas necessárias para a operacionalização da
transição serão feitas pelas respec�vas Coordenações de Curso e Gerências de Educação. As a�vidades
teórico cogni�vas dos programas de módulos temá�cos poderão iniciar-se imediatamente. As a�vidades dos
programas educacionais de Habilidades e A�tudes, IESC e HPE a serem realizadas por meio de TICS deverão
ter suas propostas previamente aprovadas pelas respec�vas comissões de currículo dos cursos.

 

Pauta 02 - Decreto n° 40.583 e as a�vidades acadêmicas. 

 

Dada a palavra a relatora, houve o entendimento que as discussões per�nentes ao  Decreto nº
40.583, de 01 de abril de 2020, que define o prazo de 31 de maio de 2020 para a manutenção da suspensão
das a�vidades educacionais presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades, já foram sanadas na
Pauta anterior, sem mais aspectos a serem deba�dos podendo prosseguir com a próxima pauta.

 

 

Pauta 03 -  Edital n°4 do MS - Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo”

 

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00001458/2020-10, a Ação Estratégica “O Brasil Conta
Comigo” ins�tuída por Programa do Governo Federal - Ministério da Saúde-MS, conforme Portaria GM/MS
nº 492, de 23 de março de 2020, para os estudantes da área de saúde atuarem no enfrentamento à
pandemia do coronavírus (COVID-19), que em seu art. 3º dispõe sobre a adesão dos Estados, Municípios e do
Distrito Federal, na seguinte forma:

 
“A adesão dos Estados, Municípios e Distrito Federal à Ação Estratégica de que
trata esta Portaria será formalizada pelos gestores locais do SUS via sistema
eletrônico, na forma prevista em edital de adesão (grifo nosso).
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Tendo por relator do tema o Presidente do COCG, e em referência a Nota Informa�va nº
3/2020 - GAB/ESCS (38412372), esclareceu que:

1) A Direção Geral da ESCS solicitou a Diretoria Execu�va/FEPECS, por meio do
processo 00064-00001226/2020-53, gestões junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal –
SES/DF, no intuito de aderir à referida Ação Estratégica, visto que o Ministério da Saúde publicaria
chamamento público para adesão;

2) O edital não é claro quanto à obrigatoriedade da par�cipação, porém também não é
descrito qualquer ônus para os estudantes que não aderirem ao programa; 

3) Considerando ser uma prá�ca desenvolvida em cenário de epidemia/calamidade pública e,
portanto, fora do padrão de normalidade, cabe a cada estudante o julgamento quanto a capacidade e
preparo para atuação na Ação Estratégica, nos termos do referido edital;

4) Recomenda-se que o estudante considere os seguintes pontos do edital:

Não é claro quanto à garantia de seguro de saúde dos estudantes no período de atuação
no programa;

Define que é responsabilidade das Unidades de Saúde selecionadas garantir os
Equipamentos de Proteção Individual (item 6.2);

Que cabe ao gestor local (Secretaria de Estado de Saúde do DF) a definição dos locais
de atuação dos estudantes recrutados e não às Instituições de Ensino Superior;

O edital indica que os supervisores serão recrutados pelos gestores das unidades de
saúde, não havendo garantias de que o supervisor pertença ao corpo docente da ESCS
ou tenha perfil de docência/preceptoria; 

As funções serão exercidas conforme as orientações do supervisor (6.4.3);

É responsabilidade da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
(SGTES/MS) a bolsa citada no edital (6.1.5) não competindo à ESCS este assunto;

Não aborda garantias relativas a transporte e locomoção para as atividades.

5) A carga horária cumprida no âmbito da Ação Estratégica de que trata o Edital, poderá ser
u�lizada como subs�tuta de horas devidas em sede de estágio curricular obrigatório, não os desobrigando
de cumprir carga horária prevista para outras áreas do estagio curricular obrigatório.; 

6) A Escola posiciona-se a favor de que os alunos desempenhem a�vidades as quais possuem
competência adequada para atuar na Ação Estratégica Brasil Conta Comigo, mas entende que, conforme
apresenta o edital, não caberá às IES a definição desta atuação;

7) Até o momento, a ESCS  aguarda o posicionamento  da Secretaria de Estado de Saúde do DF
(SES/DF).

 

E portanto, após apresentação e discussão da pauta, o Colegiado recomenda que seja
aguardada a manifestação da SES/DF.

 

Antes de dar início a Pauta 4 o Presidente informou ao Colegiado que iria se re�rar da
reunião devido convocação feita naquele momento pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal
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para reunião presencial, e portanto que fosse dado prosseguimento às pautas previstas, ao tempo que
deu a palavra a relatora da próxima pauta. 

 

Pauta 04 - Medida provisória nº 934 que prevê antecipação da colação de grau.  

Referente a Medida Provisória nº 934 , de 1º de abril de 2020, que estabelece normas
excepcionais sobre o ano le�vo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020 e o ques�onamento quanto a aplicabilidade dessa no âmbito da ESCS, ponderou-se que:

1) A Resolução nº 11/2018 do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE/ESCS 
(38412373) que regulamenta a outorga de grau antecipada, no âmbito da ESCS, e prevê:

'Art. 1º Para solicitação de outorga de grau antecipada no âmbito da Escola
Superior de Ciências da Saúde – ESCS, o discente deverá obrigatoriamente,
obedecer aos seguintes requisitos: 
I. Ser discente regular do úl�mo ano do Curso de Graduação desta Escola; 
II. Ter concluído integralmente as Unidades Educacionais correspondentes à úl�ma
série do Curso; 
Art. 2º Será ins�tuída Comissão Especial pela Direção Geral ESCS para analisar a
solicitação de outorga de grau antecipada de discentes que atenderam na íntegra o
ar�go 1º.'
 

2) A Medida Provisória ainda será regulamentada;

3) Não houve manifestação do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF)  quanto a
Medida Provisória supracitada;

Considerando o tema deba�do, a relatora apresentou o requerimento de estudante da 6ª
série de Medicina, objeto do Processo SEI-GDF 00064-00001136/2020-62,  no qual informa que está
realizando plano de reposição, devido afastamento por licença maternidade, e que faltando 22 (vinte e dois)
dias para o término de sua reposição, as a�vidades foram suspensas devido a pandemia provocada
pelo coronavírus, e solicita antecipação de colação de grau,  tendo em vista aprovação em concurso público e
convocação para exercer o cargo de Médico de Família em Caldas Novas - Goiás.

Pelo entendimento da maioria dos membros do Colegiado a Medida Provisória se aplica ao
caso da estudante, ao tempo que foi subme�do à votação o atendimento do pleito, o qual foi deferido por
maioria do Colegiado com apenas dois votos contrários.

Diante das discordâncias man�das mesmo após a votação, o entendimento de alguns
membros quanto a decisão ser contrária a Resolução nº 11/2018 -ESCS/CEPE e a ausência do Presidente
COCG, ficou estabelecido pelo Colegiado em sua maioria pelo prosseguimento do deferimento ao pleiteado
da estudante, mediante a análise jurídica da FEPECS/PROJUR, que caso seja contrário o entendimento, será
acatado.

 

Assuntos Gerais

 

Dado seguimentos aos assuntos gerais previstos da pauta de reunião pelo secretariado do
colegiado, ressaltando-se que foram aprovados previamente pelo presidente, ficou estabelecido que os
seguintes grupos de trabalhos deverão apresentar seus produtos na próxima reunião do Colegiado,
agendada para o dia 13/05/2020, podendo ser prorrogado mediante jus�fica�va, para reunião subsequente.
São eles:
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a)  Processo SEI-GDF 00064-00004963/2019-74: Ordem de Serviço/ESCS nº 21, de 28 de
fevereiro de 2020, que ins�tuiu o presente grupo de trabalho para proposição de regulamentação interna
para as a�vidades acadêmicas desempenhadas por estudantes gestantes e em lactação nos cenários de
ensino insalubres;

b) Processo SEI-GDF 00064-00000977/2020-52: Referente a revisão da Resolução nº
003/2003-CEPE/ESCS (SEI  36998951 ), que dispõe sobre normas de conduta do corpo discente da Escola
Superior de Ciências da Saúde-ESCS, solicitamos a criação de grupo de trabalho para estudo e alterações
necessárias;

c) Processo SEI-GDF 00064-00004963/2019-74: Ordem de Serviço/ESCS nº 01 de 07 de
janeiro de 2020, que ins�tui grupo de trabalho para revisão da Resolução nº 05/2017-CEPE/ESCS,  que
dispõe sobre as Avaliações de Desempenho dos Estudantes no Programa Educacional - Módulos Temá�cos
dos Cursos de Graduação da ESCS.

 

Após discussão das pautas e deliberações, a reunião foi encerrada às 16h50min.

 

 Encaminhamentos:

1) Referente a Pauta 01, com aprovação unânime, pela u�lização de tecnologias de
informação e comunicação (TIC) nas a�vidades teórico cogni�vas no âmbito da Escola Superior de Ciências
da Saúde (ESCS) enquanto durar a suspensão das a�vidades presenciais, conforme Portaria nº 345, de 19 de
março de 2020, de primeira a quarta série no Curso de Graduação em Medicina, e de primeira a terceira
série no Curso de Graduação em Enfermagem. As trata�vas necessárias para a operacionalização da
transição serão feitas pelas respec�vas Coordenações de Curso e Gerências de Educação. As a�vidades
teórico cogni�vas dos programas de módulos temá�cos poderão iniciar-se imediatamente. As a�vidades dos
programas educacionais de Habilidades e A�tudes, IESC e HPE a serem realizadas por meio de TICS deverão
ter suas propostas previamente aprovadas pelas respec�vas comissões de currículo dos cursos;

2) Referente a Pauta 03, quanto a Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo”, para qualquer
prosseguimento deverá ser aguardada a manifestação oficial pela SES/DF, conforme recomendado pelo
Colegiado;

3) Referente a Pauta 4, o Processo 00064-00001136/2020-62 deverá ser encaminhado para
análise jurídica da FEPECS/PROJUR quanto ao deferimento ao pleito pela maioria dos membros do COCG;

4) Próxima reunião do COCG em 13/05/2020.

 

 

Assinaturas:

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO SILVA - Matr.0000149-X, Gerente
de Avaliação, em 09/04/2020, às 18:54, 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 FÁBIO FERREIRA AMORIM - Matr.0195412-1,
Gerente de Educação Médica, em 09/04/2020, às 18:55, 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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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA CARDOSO RODRIGUES - Matr.0012694-2,
Coordenador(a) do Curso de Medicina, em 09/04/2020, às 18:56, 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 09/04/2020, às 18:58, 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 09/04/2020, às 19:25, 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 09/04/2020, às 19:33, 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 09/04/2020, às 20:15, 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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