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3º Reunião Extraordinária/2020 do Colegiado de Pós-Graduação, 
Extensão e Pesquisa - CoPGEP 

Data: 27/05/2020 

Horário: 17h30 

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 (40647326), 
a terceira 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 (40884609), iniciada excepcionalmente às 17h40min 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 - Curso de Extensão intitulado "Capacitação em Testagem Diagnóstica em 
COVID- 19"  

  

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00001639/2020-38, ressaltando-se 
que a demanda havia sido aprovada ad referendum, foram apresentados os aspectos 
gerais com base no Parecer (40886549) do Curso de Extensão intitulado "Capacitação 
em Testagem Diagnóstica em COVID- 19", e referendado pelo Colegiado. 

  

  

Pauta 3 - "II Projeto de Extensão da Liga Acadêmica Sistematização da Assistência 
de Enfermagem: vivenciando a SAE em diferentes contextos clínicos" 

  

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00001852/2020-40, foram 
apresentados os aspectos gerais com base no Parecer (40886625) do Projeto de 
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Extensão da Liga Acadêmica Sistematização da Assistência de Enfermagem: 
vivenciando a SAE em diferentes contextos clínicos". 

Após discussão, a aprovação do referido projeto segue pendente, e 
deverá ser restituído à Coordenação do Cursos de Graduação em  Enfermagem-
CCE com as seguintes recomendações: 

1. Discriminação das horas em cada atividade; 

2. , Determinação da pactuação com hospitais; 

3. Inclusão de cronograma; 

4. Informar quem serão os responsáveis locais; 

5. Adequação do projeto aos normativos e decretos governamentais 

vigentes. 

E portanto, após devidos ajustes o projeto   será submetido à Direção 
da ESCS para análise e aprovação ad referendum e  conseguinte confirmação do 
COPGEP na próxima reunião ordinária, prevista para 17/06/2020. 

  

Pauta 2 - Curso de Bioestatística por meio de ferramenta de Ensino à Distância 

  

A presente pauta foi trazida ao COPGEP para análise e 
aprovação quanto a conversão das atividades presenciais do Curso de Bioestatística 
para atividades à distância, em função do Decreto nº 40.583, de 1º de abril de 2020 e 
nº 40.817, de 22 de maio de 2020. 

Ressaltou-se que a conversão do curso não trata de "Ensino à 
Distância", mas sim de "Ensino Remoto", no qual professores e alunos deverão estar 
presentes remotamente. 

Sendo assim, o Colegiado, por unanimidade aprova a conversão das 
atividades presenciais do Curso de Bioestatística para ensino remoto, em função dos 
Decretos nº 40.583, de 1º de abril de 2020 e nº 40.817, de 22 de maio de 
2020, justificado pelos normativos nacionais e locais sobre suspensão de aulas 
presenciais na modalidade clássica, e dada a devida ciência aos executores. 

  

  

Pauta Extra - Mobilidade Acadêmica Estudantil (MAE) para Pós-Graduação da ESCS 

  

Trata-se da  Minuta de Resolução para regulamentar, no âmbito da 
ESCS, a Mobilidade Acadêmica Estudantil (MAE) para estudantes regularmente 
matriculados nos cursos dos programas de pós-graduação lato sensu e stricto 
sensu da ESCS. 

Considerando que a Minuta da Resolução em tela fora submetida ao 
COPGEP, na 10º reunião ordinária, em 18/12/2019, registrado em Ata conforme 



anexo (33397443), ressaltando-se que "...após discussão do tema pelos membros 
presentes, foi votado por unanimidade pela aprovação da Resolução recomendadas 
as alterações supracitadas, com apresentação dos ajustes previstos na próxima 
reunião do CoPGEP.", e que correspondia a reunião realizada remotamente no dia 
18/03/2020. 

Visto que a apresentação dos ajustes ao COPGEP seguia pendente, e 
concomitante a isso, em apreciação pela PROJUR ajustes foram sugeridos e 
providenciados conforme consta no Despacho GAB/ESCS (36050664). 

Considerando ainda, que conforme as orientações da PROJUR 
(34284115 e 37223316),  a aprovação da presente Resolução está condicionada a 
revogação das Resoluções nº 7 e nº 16 do ESCS/CEPE, cuja próxima reunião está 
agendada para o dia 24/06/2020. 

Diante do exposto, dentro das competências do COPGEP, a Resolução 
da Mobilidade Acadêmica está aprovada, e conforme  entendimento da PROJUR, 
deverá ser também submetida ao CEPE. 

  

Isto posto, a reunião foi encerrada  às 18h40min. 
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