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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Escola Superior de Ciências da Saúde

 

ATA

3ª Reunião Ordinária/2020 do Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG

Data: 13/05/2020

Horário: 15h

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
(39920462), a reunião ordinária do COCG  prevista para 13/05/2020 foi realizada por videoconferência pelo
aplica�vo "Google Meet" evitando portanto aglomeração.

A Reunião foi realizada na presença dos componentes conforme Lista de Presença (40120640),
iniciada às 15h05min 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.

 

Abordagem inicial

Acerca dos acontecimentos recentes per�nentes a Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS
o presidente do CoCG esclareceu que:

A) A exoneração da servidora do cargo de cunho técnico relevante para a Coordenação de
Cursos de Graduação de Enfermagem-CCE, ainda segue sem reversão mesmo após contato com a
Mantenedora;

B) O retorno das a�vidades do Estágio Curricular Obrigatório (ECO) foi abordado com a
Diretoria Execu�va da FEPECS que encaminhará documento oficial ao Governador do Distrito Federal
solicitando o retorno dessas a�vidades a par�r de 18/05/2020;

C) Será cancelada proposta de retorno integral dos docentes aos cenários de atuação no
período de pandemia encaminhada pela an�ga Diretoria Execu�va da FEPECS à SES/DF, haja vista que os
docentes permanecem em a�vidade nas demandas da Escola;

D)Quanto a votação para criação da Universidade do Distrito Federal a informação atual é de
que não há previsão para que seja votada a criação.

 

Pauta 03 - Proposta do calendário da 6ª série de Medicina

Iniciada a apresentação pela 3ª Pauta,  a pedido do relator, com mo�vo exposto e sem objeção
dos membros do Colegiado, segue:

Visto que as a�vidades foram interrompidas aproximadamente na primeira semana do
segundo rodízio, em análise as a�vidades previstas que seguem pendentes, ressaltou-se: 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=46424647&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=ff372bd071a7b3cc946046a0d8aa00e36402eb7b926e3e1a6cac5dd40646af3a
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- Considerando que foram suspensos pelo Hospital de Base a presença de estudantes na
Clínica Médica e UTI, desde que  confirmada a disponibilidade de EPI, a proposta do novo
cronograma  consiste em reorganização nos cenários de Trauma, SAMU, além de priorização de
especialidades da Clínica Médica com atuação em enfermarias de Cardiologia, Infectologia e Pneumologia,
mantendo um programa com alterações focais aceitáveis,  prejuízos minimizados e seguindo a
proporcionalidade das diretrizes curriculares.

- Há possibilidade ainda de iniciar as a�vidades em junho com a redução  do cenário de
psiquiatria para conclusão das a�vidades em 04/12/2020, baseado na Medida Provisória nº 934 , de 1º de
abril de 2020 que flexibiliza a carga horária para conclusão do curso em referência ao ano le�vo, sendo
aceitável aos critérios de ensino da ESCS no máximo a redução de até 15%, com provável colação em
17/12/2020;

Mediante as possibilidades apresentadas e os ques�onamentos feitos, fora esclarecido:

-  Quanto a sugestão de u�lizar cenários da 5ª série: inviável recorrer a esses cenários devido a
sobrecarga e comprome�mento das a�vidades, dos docentes, discentes e principalmente pacientes;

- Quanto a redução realizada nos cenários de pediatria e ginecologia e possível discrepância
com a redução feita no cenário de psiquiatria: foi respeitada a proporcionalidade das  diretrizes curriculares
e salientado que a redução dos cenários de pediatria e ginecologia foi de apenas 1 semana, sendo inferior a
redução de 3 semanas da psiquiatria.

-  Quanto a validade da Medida Provisória nº 934 , de 1º de abril de 2020 e o
comprome�mento na redução de carga  horária prevista: o entendimento é de probabilidade mínima de
suspensão da medida provisória, mas se for o caso, pode-se estender o calendário até janeiro de 2021 com a
realização de ele�vas, por exemplo.

- Quanto ao manejo dos estudantes com suspeita de contaminação pelo COVID-19 ou em caso
de outras doenças como por exemplo uma síndrome gripal, assim como estudantes do grupo de risco:
ressaltando que os cenários de atuação são classificados como de risco mínimo, fora esclarecido que deverá
ser man�do o que já é es�pulado pela ESCS, ou seja, os casos de afastamento deverão ser recuperadas as
horas perdidas;

- Quanto ao apontamento feito acerca da decisão de pedir antecipação do início do internato
ter sido tomada fora do Colegiado e o relato de insegurança dos alunos de enfermagem em retornarem as
a�vidades no atual período definido como de maior contágio, caso se concre�ze o Decreto permi�ndo o
retorno das a�vidades do internato: a decisão de antecipação foi feita junto ao grupo de gestores da ESCS,  e,
visto que a jus�fica�va relevante para permanecerem fora dos cenários fosse a falta de garan�a de EPI,
e portanto, diante da garan�a de equipamentos disponíveis para os estudantes, não há mo�vo para futuros
profissionais da área de saúde  não seguirem no internato, ainda mais que os cenários são de minimo risco e
serão feitos treinamentos de cuidado, e supervisão dos EPI. 

- Quanto a bolsa permanência:  foi renovada e está garan�da até o final do ano, exceto no
caso de novos alunos que aguardam liberação do edital que está sob análise na PROJUR;

-  Quanto ao aluno que está inseguro com o retorno das a�vidades: conforme previsto há a
opção de trancamento a não ser que seja consenso dos  gestores o cancelamento do semestre, haja vista
que é inviável a criação de cronogramas individuais;

- Quanto ao  passe livre:  será garan�do assim que permi�do pelo GDF o retorno das
a�vidades do internato;

 

Dentre os ques�onamentos, alguns restaram pendentes:

1) O fornecimento de EPIs será feito pela FEPECS ou pelos Hospitais? Quais serão os
equipamentos disponibilizados?
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2) O seguro estudan�l cobre casos de contaminação?

3)  Qual o programa de reposição de a�vidades para os estudantes contaminados ou em
contato com casos confirmados? Qual protocolo de manejo e orientações aos discentes contaminados? Os
pares dos grupos deverão ser isolados?

4) Quantos são os docentes e discentes pertencentes ao grupo de risco que não podem
retomar suas a�vidades?

 

Devido entendimento  do Colegiado de que a votação deve acontecer em conjunto para os
dois cursos, foi dada a palavra ao relator da pauta 04, conforme segue:

 

 

Pauta 04 - Proposta do calendário da 4ª série/Enfermagem:

 

A enfermagem aponta que não há um planejamento adequado para início das a�vidades no
dia 18/05/2020, e que o retorno necessita de organização detalhada inclusive referente a garan�a de
fornecimento dos  EPIs, e ressalta que entre os estudantes não há um consenso quanto ao retorno das
a�vidades.

Em relação as a�vidades remotas, o início foi essa semana, e apresentou uma boa adesão,
mas uma avaliação relevante deverá ser feita futuramente com maior tempo dessa a�vidade.

E portanto, após exposições dos dois cursos, ressaltando que a maioria dos assuntos foram
deba�dos durante a pauta 03, haja vista que são temas per�nentes aos dois cursos, foi feita a votação;.

 

Votação favorável unânime de retorno das a�vidades assim que permi�do com a
prerroga�va de que cada Comissão de Currículo formule sua proposta de retorno.

 

Diante da votação favorável, e por recomendação também do Colegiado, visando sanar as
pendências supramencionadas, criou-se um grupo de trabalho para sanar as pendências, cuja apresentação
deverá ser feita em reunião extraordinário do COCG em 20/05/2020. O grupo terá os seguintes
componentes:

Representante administra�vo do GAB/ESCS: Vânia Valéria da S. Santos

Representantes Enfermagem: Marta Peralba, Rejane, Ezequiel G. N. Moreira (internato),
Marina Andrade (CAENF), Beatriz (internato);

Representantes da Medicina: Fabio Amorim, Vanessa Cardoso, David U. Cavalcante (internato),
Catarina (internato), Izabella de Liz G. ferreira (CAMESCS);

 

Pautas 01, 02 e 06

 

Seguem pendentes para a próxima reunião extraordinária do COCG em 20/05/2020 as
seguintes pautas:
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1)Plano de retorno as a�vidades presenciais;

2)A posição da ESCS caso o decreto seja prorrogado;

6)Prorrogação da data de trancamento geral de matrícula - Processo SEI 00064.0001688/2020-
71 (para ser referendado pelo CoCG);

 

Pautas 05, 07 e 08

 

Ambas apresentações foram prorrogadas para a próxima reunião ordinária do COCG em
10/06/2020. Sendo:

5) 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.

7)  Processo SEI-GDF 00064-00000621/2020-19: 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;

8) 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;

 

Após discussão das pautas e deliberações, a reunião foi encerrada às 17h45min.

 

 Encaminhamentos:

 

1) Referente às pautas 03 e 04, o Colegiado foi favorável por unanimidade quanto ao  retorno
das a�vidades assim que permi�do com a prerroga�va de que cada Comissão de Currículo formule sua
proposta de retorno;

2) Visando sanar as pendências supramencionadas, o Colegiado recomendou a criação de um
grupo de trabalho para sanar as pendências, cuja apresentação deverá ser feita em reunião extraordinária do
COCG em 20/05/2020. O grupo será composto conforme supramencionado.

3) Pautas 01, 02 e 06 seguem pendentes para a próxima reunião extraordinária do COCG em
20/05/2020;

4) Próxima reunião extraordinária do COCG em 20/05/2020, às 14h30min, pelo Google Meet.

5) Pautas 05, 07 e 08 deverão ser apresentadas na próxima reunião ordinária do COCG em
10/06/2020. 

 

Assinaturas:

 

Documento assinado eletronicamente por UBIRAJARA JOSÉ PICANÇO DE MIRANDA JUNIOR -

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39217252&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=b17c2cb0ef9e03cb121c314b68740e67991f915fe1f466b3a2570f1814dfdbb7
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=41713498&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=783e08f2c29a6ae4cec2bcbcdc4826eeb2f8deec9611d0e346d540b2d645e0b1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43225492&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=dd80003f753a4688baa553ef81630d60aa6aed00ab87fb63c93fc7d9573da3f3
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43226103&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=0c0ffdf9334a29e1553dcd08af7599ad2e8ef3146761f13053b0db020df74bfa
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Matr.0000146-5, Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde, em 14/05/2020, às 17:14,
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 15/05/2020, às 13:10, 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 15/05/2020, às 13:28, 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 RINALDO DE SOUZA NEVES - Matr.0185949-8,
Coordenador(a) do Curso de Enfermagem, em 15/05/2020, às 17:54, 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 REJANE LÚCIA DE ARAÚJO GONÇALVES -
Matr.0264083-X, Gerente de Educação em Enfermagem, em 26/05/2020, às 16:40, 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 MARTA PAZOS PERALBA - Matr.0191910-5, Gerente
de Desenvolvimento Docente e Discente, em 27/05/2020, às 09:26, 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 27/05/2020, às 09:31, 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 27/05/2020, às 10:12, 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, Docente
do Curso de Graduação em Medicina, em 27/05/2020, às 11:36, 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= 40120772 código CRC= A4677387.
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