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2º Reunião Extraordinária/2020 do Colegiado de Pós-Graduação, 
Extensão e Pesquisa - CoPGEP 

Data: 15/04/2020 

Horário: 14h30 

Local: Videoconferência por meio do "Google Meet" 

  

Diante o quadro de pandemia de COVID-19 e a necessidade de 
deliberação  acerca de demandas pertinentes ao Colegiado de Cursos Pós-
Graduação, Extensão e Pesquisa - CoPGEP, conforme Pauta de Reunião (38550112), 
a segunda reunião ordinária do COPGEP  foi realizada por videoconferência pelo 
aplicativo "Google Meet" evitando, portanto, aglomeração e prevenindo a 
disseminação do vírus. 

A Reunião foi realizada na presença dos componentes conforme Lista 
de Presença (38726657), iniciada às 14h40min 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 3 - Criação da UnDF 

O Projeto de Lei Complementar que "Autoriza a criação e define as 
áreas de atuação da Universidade do Distrito Federal - UnDF e dá outras providências” 
segue na Câmara Legislativa do Distrito Federal-CLDF para análise e aprovação. 

Após conhecimento dos gestores da ESCS acerca do referido Projeto de 
Lei foi criado um grupo para deliberações acerca do tema, o que primeiramente 
originou o Ofício (38047092) destinado à CLDF, no qual a Escola  se disponibilizou a 
construir coletivamente a Universidade do Distrito Federal apresentando algumas 
sugestões conforme destacado a seguir: 

1. Garantir autonomia universitária com base na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/1996; 

2. Assegurar a gratuidade de acesso e permanência estudantil dos programas 

educacionais oferecidos pela UnDF; 

3. A garantia da  pluralidade de ideias e a gestão democrática do ensino; 

4. Garantir a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão; 
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5.  Considerar o conhecimento baseado em evidências científicas e as práticas 

desenvolvidas no mundo do trabalho;  

6. Obedecer ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de 

órgãos colegiados deliberativos, de que participem os segmentos da 

instituição. 

7. Preservação do corpo docente e do apoio administrativo da ESCS nos 

termos dos atos de pessoal aplicados até o momento; 

8. Manter  todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão em curso na 

ESCS, garantindo as condições necessárias para sua continuidade; 

9. Assegurar que em sua estrutura as   Faculdades deverão estar vinculadas às 

Secretarias de Estado de suas respectivas áreas, mantendo a preferência dos 

cenários de prática das Secretarias para os cursos  da UnDF. 

 Conseguinte ao encaminhamento do Ofício à CLDF o grupo de 
gestadores da ESCS têm trabalhado na criação de emendas ao PL ,que até o momento 
totalizam onze emendas a serem apresentadas para apreciação. 

Após esclarecimentos acerca do tema foi dada a palavra à Chefe do 
Núcleo de Especialização e Extensão para apresentação da Pauta 1. 

  

Pauta 1 - Projeto de Extensão: Consolidação do conhecimento dos estudantes de 
medicina da ESCS acerca do atendimento em emergência e trauma, proposto 

pela Liga de Emergência e Trauma (LETES/ESCS)  

  

Objeto do Processo SEI-GDF 04016-00013255/2020-76, o Projeto de 
Extensão: Consolidação do conhecimento dos estudantes de medicina da ESCS 
acerca do atendimento em emergência e trauma, proposto pela Liga de Emergência 
e Trauma (LETES/ESCS), foram apresentados os aspectos gerais com base no Parecer 
(36061195). 

Após discussão o projeto foi aprovado por unanimidade pelos 
membros do COPGEP, porém com a seguinte restrição: 

1. Alterar a "Data da Atividade de Extensão", haja vista que o 
período previsto era de 09 de abril a 03 de dezembro de 2020, porém, 
devido ao quadro de pandemia do COVID-19,  a data deverá ser alterada. 

Pauta 2 - “Disciplina a distância” dos Cursos de Mestrado 

  

Pauta solicitada pelo Gerente de Cursos de Mestrado e Doutorado no 
intuito de apresentar e discutir a realização de disciplinas a distância nos Cursos de 
Mestrado devido ao atual quadro de pandemia. 

Segue em curso a oitava turma de Mestrado, e devido a suspensão das 
atividades presenciais pelo quadro de pandemia, em consonância com o prazo 
estabelecido para apresentação do trabalho final, sendo que constam disciplinas 
pendentes, e no intuito de minimizar os prejuízos no cronograma surge a necessidade 
de realizar atividades remotas por meio de Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC). 
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Acerca do tema "aulas remotas"  foram ressaltadas medidas 
necessárias de controle a serem definidas inclusive nos cursos de graduação da ESCS, 
como por exemplo, registro das atividades e presença, uso de plataforma Moodle, 
disponibilidade de aulas e materiais, calendários e divulgação. 

E, portanto, por unanimidade dos membros do COPGEP a iniciativa é 
dada como válida com a recomendação, inclusive aos  Cursos de Graduação,  da 
criação de documento oficial padronizando as formas de acesso e registro das 
atividades remotas. 

  

Assuntos Gerais 

  

- Aulas virtuais referentes a temas sobre COVID-19  nos diferentes 
âmbitos de atuação dos programas: o Coordenador da Comissão de Residência 
Médica (COREME) expôs  que em decorrência da pandemia,  a coordenação sente a 
necessidade urgente de realizar aulas referentes a temas sobre COVID-19 nos 
diferentes âmbitos de atuação dos programas. 

A proposta refere-se a aulas ministradas remotamente (online) com 
perspectiva de início breve, que já segue em fase  de produção de todo o conteúdo 
pra acesso e para o qual questiona quanto a  possibilidade de validação pela Escola, 
ressaltando que já estão prontos dez conteúdos, ambos com enfoque assistencial, 
com participação voluntária, voltado para os residentes, podendo ser estendido por 
exemplo,  aos alunos do internado. 

Conforme exposto, o Colegiado se manifestou favorável às 
referidas  aulas virtuais. 

  

  

- Mídias de divulgação:  a Coordenadora de Pesquisa e Comunicação 
Científica informou acerca da criação da página virtual por meio do aplicativo 
"instagram", uma das principais ferramentas de comunicação da atualidade, para 
publicação das atividades pertinentes à Coordenação. 

   Referente ao tema, o Colegiado ressalta a importância de divulgar 
todas as atividades da ESCS, e solicitou a criação do instagram específico para a 
Escola, a fim de  favorecer a comunicação, principalmente da comunidade acadêmica. 

Foi esclarecido que a criação da referida ferramenta pela Escola está 
sendo estudada pela Direção junto à assessoria do GAB/ESCS, haja vista a necessidade 
de designar pessoal responsável pela atividade  e estabelecer  estratégias de 
divulgações garantindo o uso efetivo da ferramenta. 

  

Isto posto, a reunião foi encerrada  às 16h49min. 

  



Assinaturas: 
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