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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Escola Superior de Ciências da Saúde

 

ATA

4ª Reunião Extraordinária/2020 do Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG

Data: 17/06/2020

Horário: 15h40min

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
(41781565), a presente reunião foi realizada por videoconferência pelo aplica�vo "Google Meet" evitando
portanto aglomeração.

A Reunião foi realizada na presença dos componentes conforme Lista de Presença (42027727),
iniciada às 15h40min 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 - Apresentação do produto final ref. 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. 

Inicialmente a relatora e presidente do grupo de trabalho esclareceu que a revisão
da Resolução nº 05/2017-CEPE/ESCS foi desmembrada em duas novas resoluções discriminadas de acordo
com o formato de avaliação, conforme segue:

a) Resolução 01/2020- COCG: Dispõe sobre as avaliações de desempenho dos estudantes no
programa educacional módulos temá�cos dos cursos de graduação da Escola Superior de Ciências da
Saúde/ESCS.

Destaca-se que a manutenção ou re�rada do parágrafo único do Ar�go 17 foi amplamente
discu�da e subme�da à votação, que resultou na decisão da maioria em manter o referido  parágrafo
conforme consta na minuta, abaixo transcrito:

"Parágrafo único: É proibido o registro fotográfico de qualquer avaliação, assim
como dos critérios de resposta."

Após leitura e discussão, a Minuta (42250902) foi aprovada com as seguintes recomendações:

- Art.6º: excluir a letra "s" da palavra gerência no trecho "...e dos formatos F2 na Gerências de
Avaliação."

- Art. 9º: onde lê-se "...reavaliação são realizados pelo estudante", leia-se "...reavaliação serão
respondidos pelo estudante"

- Parágrafo único do Art. 15: incluir a palavra "úteis" após "dias" no trecho "...um intervalo de
2(dois) dias..."
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- Art. 26 §2º: subs�tuir "dias corridos" por "dias úteis".

 

b) Resolução 02/2020-COCG:  Dispõe sobre a nova avaliação soma�va de desempenho dos
estudantes no programa educacional módulos temá�cos dos Cursos de Graduação da Escola Superior de
Ciências da Saúde/ESCS.

Após leitura e discussão, a Minuta (42250908)  foi aprovada com as seguintes recomendações:

- Art. 2º: Onde lê-se "O Coordenadores dos Módulo Temá�cos é responsável...", leia-se "O
Coordenador do Módulo Temá�co é responsável...";

- Parágrafo único do Art. 3º: Onde lê-se "Cabe à Gerência de Avaliaçãoa...", leia-se "Cabe à
Gerência de Avaliação a...";

- Art.5º: Onde lê-se "...juntamente com os critérios de resposta e dos formatos F2 na Gerência
de avaliação...", ficou sugerido que leia-se  "...juntamente com os critérios de resposta na Gerência de
Avaliação..." ou "...juntamente com os critérios de resposta e dos Formatos de Feedback na Gerência de
avaliação...". Ressalta-se que as sugestões serão avaliadas pelo grupo de trabalho que posteriormente
apresentará a redação defini�va. 

- Art. 6º: Onde lê-se "...obje�vos educaconais...", leia-se "...obje�vos educacionais...";

-Uniformizar na Resolução quanto ao uso do  termo "obje�vo de aprendizagem" ou
"obje�vo educacional";

- Acrescentar após o Art. 23 a norma�zação referente a  Feedback do Avaliação Cogni�va
semestral (ACS) que será em formato cole�vo; Ressalta-se que o grupo de trabalho  apresentará a redação
defini�va posteriormente.

- No caso da ACS, conforme sugerido, o grupo de trabalho deverá acrescentar a opção de
recurso a uma Instância superior, cujo os revisores serão os Gerentes de Educação ou os Coordenadores de
série.

- Art. 28: referente ao prazo de recurso contra o gabarito da ACS, deverá ser especificado que
será  de até 2 (dois) dias úteis após o feedback feito com o Coordenador. Ressalta-se que o grupo de
trabalho  apresentará a redação defini�va posteriormente.

 

Pauta 2 - Apresentação do produto final  ref. Processo SEI-GDF 00064-00000621/2020-19, Ordem de
Serviço/ESCS nº 21, de 28 de fevereiro de 2020, que ins�tuiu o 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; 

Devido a ausência do relator, a Pauta 2 segue pendente com apresentação reagendada para a
próxima reunião ordinária do COCG.

 

Pauta 3 - Apresentação do produto final ref. Processo SEI-GDF 00064-00000977/2020-52: que trata da
revisão da Resolução nº 003/2003-CEPE/ESCS que dispõe sobre normas de conduta do corpo discente da

ESCS;

Devido o tempo escasso para abordagem do tema, por decisão unanime do Colegiado,  a
 Pauta 3 segue pendente com apresentação reagendada para a próxima reunião ordinária do COCG.

 

Pauta 4 - Apresentação de ajustes no calendário do ECO (Enfermagem)

Foram apresentados os seguintes ajustes no calendário da Enfermagem:
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- Acrescentadas três semanas de a�vidade remota no mês maio (dias 12 a 29), a data do Teste
de Progresso e os três dias de EME/2020;

- Retorno aos cenários no dia 22/06/2020;

- Fechamento  do  calendário com 81%  da carga horária total;

-Término em 08/12/2020 com Colação de Grau no dia 16/12/2020;

Houve concordância do Colegiado quanto as alterações efetuadas e o calendário foi aprovado.

 

Pauta 5 - Apresentação da Minuta das Resoluções de Trancamento e Abreviação do ECO

 

As minutas de resoluções (42250949) foram emi�das com base nas deliberações da úl�ma
reunião no COCG realizada em 04/06/2020. Sendo:

 

A) ADEQUA excepcionalmente, para este ano le�vo de 2020 o prazo do trancamento de
matrícula previsto no calendário acadêmico dos Cursos de Graduação da ESCS, devido a Emergência
Sanitária causada pela COVID-19 em todo país.

Após leitura e devidos esclarecimentos a Minuta de Resolução foi aprovada com as seguintes
recomendações:

- Conforme sugerido, a Resolução deverá ser mais específica quanto ao cumprimento
obrigatório do calendário acadêmico, considerando que a ESCS não vai aderir  a antecipação de colação de
grau com 75% prevista na  Medida Provisória nº 934 , de 1º de abril de 2020.

Ressalta-se que o Diretor Geral e Presidente do COCG providenciará junto a Assessoria do
GAB/ESCS a  redação defini�va com os ajustes necessários posteriormente.

 

B) REGULAMENTA a 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.

- Após leitura e devidos esclarecimentos a Minuta de Resolução foi aprovada por unanimidade
pelo COCG.

 

 

Após discussão e deliberações, a reunião foi encerrada às 18h10.

 

 

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
23/06/2020, às 10:50, 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 ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO - Matr.0265331-
1, Docente do Curso de Graduação em Medicina, em 23/06/2020, às 14:13, 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 18:49, 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 08/07/2020, às 10:38, 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 15:35, 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 10/07/2020, às 09:42, 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,
Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde-Subs�tuto(a), em 20/07/2020, às 16:44,
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 23/07/2020, às 10:41, 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.
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