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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 Extraordinária/2020 do Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG

Data: 20/05/2020

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
(40425778), a reunião ordinária do COCG  prevista para 20/05/2020 foi realizada por videoconferência pelo
aplica�vo "Google Meet" evitando portanto aglomeração.

A Reunião foi realizada na presença dos componentes conforme Lista de Presença (40501538),
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 1 - Prorrogação da data de trancamento geral de matrícula - Processo SEI 00064.0001688/2020-71
(para ser referendado pelo CoCG)

Pauta apresentada ao Colegiado para ser referendada, que trata da prorrogação da data de
trancamento geral de matrícula para o dia 19/06/2020, conforme Processo SEI-GDF 00064.0001688/2020-
71, aprovado ad referendum pela Direção Geral da ESCS em 05/05/2020, considerando a reunião realizada
por videoconferência no dia 30/04/2020, com a presença dos gestores dos cursos de graduação que tratou
da referida demanda.

Demanda apresentada foi referendada pelo Colegiado sem objeções.

 

Pauta 2 - Apresentação do produto final do grupo de trabalho ins�tuído para análise das pendências
referentes ao Plano de Retorno das A�vidades do Estágio Curricular Obrigatório - ECO, dos Cursos de

Graduação Medicina e Enfermagem. (ref. Processo SEI-GDF 00064-00001864/2020-74)

 

Conforme exposto pela presidente do Grupo de Trabalho (GT), o plano de retorno foi
elaborado sem direcionar apenas para o internato estendendo às outras séries u�lizando como referências
as Notas Técnicas da Secretaria de Educação e Parecer do MEC, prevendo a flexibilização das ações no atual
período de pandemia.

Com base no Projeto anexo (40503773), após apresentação dos componentes do GT e
feito  um breve histórico da situação da Educação no contexto da pandemia pelo SARS-CoV-2, os temas
foram tratados conforme exposto no referido  Projeto destacam-se: 
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a) Propostas de planejamento de retorno às a�vidades acadêmicas em relação ao calendário
acadêmico dos Cursos de Medicina e Enfermagem

O retorno às a�vidades nos cenários prá�cos-assistenciais seguirá o seguinte escalonamento:

 - 6º ano do Curso de Graduação em Medicina: 21 de maio de 2020,

- 4º ano do Curso de Graduação em Enfermagem: 01 de junho de 2020,

- 5º ano do Curso de Graduação em Medicina: 08 de junho de 2020,

-1ª a 4ª séries do Curso de Graduação em Medicina e 1ª a 3ª séries do Curso de Graduação em
Enfermagem: 08 de julho de 2020

As a�vidades por meio de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) dos eixos Módulos
Temá�cos (MT), Habilidades e A�tudes (HA) e Interação Ensino – Serviços e Comunidade (IESC) das 1ª a 4ª
séries do Curso de Graduação em Medicina, e Módulos Temá�cos (MT) e Habilidades Profissionais em
Enfermagem (HPE) das 1ª a 3ª séries do Curso de Graduação em Enfermagem ocorrerão até o dia 31 de maio
de 2020, conforme aprovado pelas Comissões de Currículo dos respec�vos cursos de graduação e Colegiado
de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde.

A par�r do dia 01 de junho de 2020, os eixos MT dos Cursos de Graduação permanecerão em
a�vidades remotas por meio de TICs, podendo ser suspensas as a�vidades dos eixos HA, IESC e HPE  a par�r
desta data, conforme planejamento. A par�r de então, serão iniciadas as a�vidades dos Módulos Ele�vos,
desenvolvidos remotamente.

Os Módulos Ele�vos dos cursos de medicina e de enfermagem serão desenvolvidos com foco
temá�co em COVID-19 com a mesma carga horária prevista na matriz curricular pactuando uma estratégia
comum à todas as séries de cada curso. No curso de medicina, serão  em 4 períodos de 4 horas por semana
(16 horas/semana) e com duração de 5 semanas, totalizando uma carga horária de 80 horas a ser
desenvolvida no período de 01 de junho de 2020 a 05 de julho de 2020. A primeira semana consis�rá em um
ciclo básico comum a todas ele�vas, que incluirá o desenvolvimento de a�vidades de capacitação e
orientação aos estudantes quanto ao retorno aos cenários de prá�ca e COVID-19 (16 horas). As demais
semanas serão elaboradas pelos coordenadores de série e aprovadas pela comissão de currículo.

  O retorno da 5ª série do estágio curricular obrigatório de medicina está previsto para 08 de
junho após a finalização do módulo de Saúde cole�va, aonde será discu�do ou a antecipação da ele�va nos
moldes da 1ª a 4ª série ou o retorno às a�vidades do campo de prá�ca.

Para o retorno da 6ª série de medicina e 4ª série de enfermagem estão previstos a
antecipação da colação de grau jus�ficada pelo decretos relacionados à excepcionalidade por  pandemia.

O plano de retorno da enfermagem consiste em retorno aos cenários pela atenção básica,  a
par�r de 01 de  junho de 2020 até 31 de agosto de 2020,  e em início de setembro atuação na  atenção
hospitalar,  permi�ndo maior período para o mapeamento dos cenários e menor risco. 

 O retorno às a�vidades prá�cas dependerão do  novo decreto para liberação das a�vidades
do governo do Distrito Federal.

Foi esclarecido ainda que:

- Este plano de retorno é apenas um planejamento, de forma que as decisões poderão ser
modificadas a par�r do acompanhamento da curva epidemiológica da doença no Distrito Federal, inclusive
as aulas podendo ser suspensas a qualquer momento, caso seja necessário.

- As provas não deverão seguir o mesmo molde, porém, o formato ainda segue em discussão
para os ajustes necessários;

- Cada coordenador de série está fazendo mapeamento dos cenários de prá�ca quanto a
u�lização pós pandemia, inclusive em conjunto com a EAPSUS,  priorizando cenários de baixo risco;
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- Neste plano estão previstos para o retorno das a�vidades acadêmicas:

 Retorno escalonado das séries.
 Escalonamento das férias docentes.
Recomendações de prevenção e proteção aos docentes e discentes nos ambientes
institucionais e nos cenários de ensino-serviço.
Retorno em cenários de baixo risco e que não tenham contato com pacientes
suspeitos e confirmados de COVID-19.
Monitoramento de discentes  e docentes  em adoecimento, fluxo de
encaminhamento na rede de saúde do DF e apoio do SAD.
Levantamento de docentes (GGEP) e discentes em grupo de risco.
Garantia das medidas assistenciais existentes na ESCS.
Capacitação de docentes e discentes em COVID-19.
Acolhimento pelo SAD de docentes e discentes no retorno após período de
isolamento social.
Comunicação e divulgação do processo de retorno das atividades acadêmicas
Situações que requerem normatização para o período excepcional de pandemia.
Solicitação de recursos à Direção da ESCS e sua mantenedora para
operacionalização do plano.

b) Recomendações para a u�lização dos ambientes ins�tucionais no retorno às a�vidades 
acadêmicas e para a�vidades acadêmicas na escola e nos cenários de ensino-serviço

As recomendações (3, 4 e 5) citadas foram baseadas em orientações da ANVISA e no Manual
de Orientações de prevenção à comunidade acadêmica da ESCS diante da pandemia da doença pelo sars-
cov2 (covid-19) de 31 março 2020, disponível no site da ESCS.

 

c) Ques�onamentos, discussões e deliberações do COCG:

- Quanto aos Módulos Ele�vos: o formato opta�vo dos temas, exceto no módulo básico, 
conforme o projeto não seguiria critérios de seleção nem limite de vaga, porém ficou recomendado pelo
Colegiado que seja um rodízio comum à todos os alunos,   inclusive pela escassez de tempo e
imprevisibilidade do momento  atual.

Foi deliberado pela  alteração na  proposta inicial apresentada, a que foi aprovada: 1a semana
em capacitação para COVID e as outras 4 semanas em rodízios de 1 semana com os estudantes passando por
todos os rodízios.

- Par�cipação das a�vidades remotas de docentes afastados por  COVID-19: o entendimento
é que afastamento do profissional não permite qualquer par�cipação das a�vidades, e deve ser  respeitada a
legislação trabalhista.

- Seguro Saúde dos estudantes: a MB Seguradora informou que não oferece cobertura para os
casos de contágio por CoviD-19, porém para as apólices vigentes irá oferecer cobertura por um período de
120 dias, a contar de 02/04/2020 e para apólices novas haverá carência de 90 dias para o início da cobertura,
e conforme deliberado pelo Colegiado, em discordância quanto a isenção de responsabilidade  da
seguradora, deverá ser feita consulta à PROJUR para análise e emissão de parecer jurídico quanto a
viabilidade de garan�r a cobertura aos estudantes, sem prazo, aos casos de contágio por CoviD-19;

- Data limite para o período de trancamento geral: aprovado com unanimidade pelo
Colegiado, deverá ser em até 30 dias após o início das a�vidades em cenários de prá�ca. 

- Trancamento de matrícula: o estudante que pertença ao grupo de risco ou que não se sinta
seguro para retornar ao cenário de prá�ca, tendo em vista o risco de contaminação por CoviD-19, poderá
fazer a opção de trancamento do curso à qualquer momento, sendo garan�do o trancamento jus�ficado.
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- Será permi�do a prorrogação em um ano para a integralização curricular dos cursos de
graduação.

- Será permi�do o trancamento no primeiro ano nos cursos de medicina e enfermagem
somente neste ano de pandemia;

- Aproveitamento dos rodízios: Em caráter excepcional à este período de pandemia, somente
para os estudantes da 5ª e 6ª séries do curso de medicina e da 4ª série do curso de enfermagem que
pedirem trancamento do curso, terão aproveitamento dos rodízios concluídos e avaliados como sa�sfatório
no retorno às a�vidades no período le�vo seguinte. No caso de estudantes da 1ª a 4ª série do curso de
medicina e 1ª a 3ª série do curso de enfermagem, não estará garan�do o aproveitamento de módulos devido
a incompa�bilidade com a metodologia adotada pela escola. 

- Afastamento por atestado médico: deverá seguir as regras de afastamento normais previstas
para o afastamento das a�vidades acadêmicas, conforme n.º 005/2019 - CoCG/ESCS/2019 do Colegiado de
Graduação  da ESCS. Ressaltando-se que para os casos de afastamentos de curto prazo dos estudantes de
1ª a 4ª série do curso de medicina e 1ª a 3ª séries do curso de enfermagem, deverá ser elaborado o plano de
reposição em conjunto pelo coordenador de série e o docente responsável, e nos casos de afastamento no
ECO, deverá cumprir a reposição das a�vidades ao final do ano. 

As situações de afastamentos prolongados seguirão as regras previstas na Resolução n.º
005/2019-ESCS/COCG.

A pauta extra, referente a  Antecipação da Colação de Grau, ficou adiada para a próxima
reunião do CoCG, e após discussão e deliberações, a reunião foi encerrada às 17h45min.
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