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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 Extraordinária/2020 do Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG

Data: 04/06/2020

Horário: 9h

Local: Videoconferência por meio do Google Meet

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

demanda urgente per�nente ao Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG, conforme Pauta de Reunião
(41211861), a reunião extraordinária do COCG  foi realizada em 04/06/2020, por videoconferência pelo
aplica�vo "Google Meet" evitando portanto aglomeração.

A Reunião foi realizada na presença dos componentes conforme Lista de Presença (41392966),
iniciada às 09h15min pelo Presidente do Colegiado, registrando quórum suficiente para deliberações.

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

 

Pauta Única - Antecipação da Colação de Grau (Medida Provisória nº 934 , de 1º de abril de 2020)

 

Iniciada a apresentação pela leitura da Medida Provisória nº 934 , de 1º de abril de 2020
(41391655), enfa�zado o parágrafo único do Ar�go 2° e  o item 7, subitem 1 do Plano de Retorno (41391847)
, respec�vamente, transcritos a  seguir:

 

"Art. 2º As ins�tuições de educação superior ficam dispensadas, em caráter
excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efe�vo
trabalho acadêmico, nos termos do disposto no caput e no § 3o do art. 47 da Lei nº
9.394, de 1996, para o ano le�vo afetado pelas medidas para enfrentamento da
situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 2020,
observadas as normas a serem editadas pelos respec�vos sistemas de ensino. 
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, a ins�tuição de educação
superior poderá abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem
e Fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras a serem editadas pelo
respec�vo sistema de ensino, cumpra, no mínimo: (grifo nosso) 
I - setenta e cinco por cento da carga horária do internato do curso de medicina; ou 
II - setenta e cinco por cento da carga horária do estágio curricular obrigatório dos
cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia."
 

 
"7. Considerações que requerem norma�zação para o período excepcional de
pandemia
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Considerando a transparência deste processo e a necessidade de realizar ajustes
para a execução deste plano com o menor prejuízo possível, elencamos abaixo
alterações que precisarão ser modificadas temporariamente no que tange às
norma�vas e projetos pedagógicos dos cursos de graduação da escola. Todas as
mudanças foram aprovadas pelo Colegiado de Graduação dos Cursos e Comissões
de Currículo dos Cursos de Graduação e precisarão da publicação de uma resolução
com a devida norma�zação destas excepcionalidades pela Direção da escola:
1. Para a operacionalização do plano de retorno dos estágios curriculares
obrigatórios (ECO) dos úl�mos anos dos cursos (6º ano de medicina e 4º ano de
enfermagem), será necessária a antecipação da colação de grau, garan�da pela
excepcionalidade da pandemia;"

 

Foram apresentados ainda os Calendários Acadêmicos dos Cursos de Graduação de Medicina
e Enfermagem aprovados pelas respec�vas Comissões Curriculares, abreviando a duração da 6ª série do
Curso de Graduação em Medicina e da 4ª série do Curso de Graduação em Enfermagem deste ano le�vo de
2020, conforme anexos ( 41392060 e  41392204).

Deba�dos os aspectos supramencionados pelos membros do Colegiado, após devidas
considerações, o Colegiado por unanimidade aprovou os Calendários e recomendou as regulamentações por
meio de resoluções a serem homologadas pela PROJUR, das medidas prevista no Plano de Retorno e
da abreviação da 6ª série do Curso de Graduação em Medicina e da 4ª série do Curso de Graduação em
Enfermagem dos respec�vos Cursos desta Escola Superior de Ciências da Saúde, excepcionalmente para este
ano le�vo de 2020, devido à emergência sanitária causada em todo país pela COVID-19.

Registra-se que todas as medidas referentes ao plano de retorno das a�vidade estão sendo
discu�das e aprovadas junto aos discentes  por meio de seus  respec�vos representantes. 

Foi também pautado na reunião a realização do recesso de duas semanas no mês de julho de
2020, ao término das ele�vas para os discentes tanto na Medicina quanto na Enfermagem, sendo que nesse
período, na Medicina, os docentes permanecerão em a�vidades administra�vas junto à Gerência de
Avaliação, e na enfermagem há necessidade de recesso inclusive pelas férias obrigatórias de alguns docente,
porém, ainda segue em fase de análise.

E conforme deba�do, é consenso do COCG a realização do referido recesso de duas semanas
em julho de 2020 a ser planejado por cada Coordenação.

Reunião finalizada às 10:50, com confirmação da próxima reunião ordinária em 10/06/2020,
às 14:30 pelo aplica�vo Google Meet.

 

Assinaturas:

 

Documento assinado eletronicamente por UBIRAJARA JOSÉ PICANÇO DE MIRANDA JUNIOR -
Matr.0000146-5, Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde-Subs�tuto(a), em
08/06/2020, às 14:06, 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 ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO - Matr.0265331-
1, Docente do Curso de Graduação em Medicina, em 15/06/2020, às 15:33, 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.
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Documento assinado eletronicamente por MARTA PAZOS PERALBA - Matr.0191910-5, Gerente
de Desenvolvimento Docente e Discente, em 15/06/2020, às 17:56, 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 17/06/2020, às 14:41, 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 18/06/2020, às 10:46, 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 23/06/2020, às 15:24, 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 23/06/2020, às 18:28, 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 ROBERTO ANDRADE MONÇÃO - Matr.0195486-5,
Docente do Curso de Graduação em Enfermagem, em 23/06/2020, às 18:48, 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 08/07/2020, às 15:36, 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.
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