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ATA 

  

4º Reunião Extraordinária/2020 do Colegiado de Pós-Graduação, 
Extensão e Pesquisa - CoPGEP 

Data: 17/06/2020 

Horário: 14h00 

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 (41780651), 
a quarta 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 (42033383), iniciada excepcionalmente às 14h 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 4 - Curso de Extensão: Redação de Projetos Técnico-Científicos 

  

O curso em pauta foi apresentado na reunião do COPGEP em 
19/02/2020 e aprovado com as seguintes restrições: 

  

"1. alterar a nomenclatura do curso para Educação em 
Saúde: como redigir projetos técnicos-científicos; 

 2. incluir no público alvo o corpo técnico administrativo 
da ESCS; 

3. aumentar o quantitativo de vagas para 90 (noventa)." 

  

Após devidos ajustes no projeto, o Curso de Extensão: Redação de 
Projetos Técnico-Científicos,  foi trazido novamente ao COPGEP para análise e 
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aprovação quanto a conversão das atividades presenciais 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 por motivo da pandemia. 

Conforme entendimento do Colegiado, foi reiterada a aprovação do 
referido curso com manifestação favorável e unânime pela  conversão do curso para 
a modalidade de "ensino remoto". 

  

Pauta Extra- Resolução para os Cursos de Especialização 

  

A Chefe do Núcleo de Especialização e Extensão mencionou a 
necessidade de criar uma resolução especifica para os Cursos de Especialização ou 
revisar, caso haja Resolução acerca do tema, e se prontificou a verificar se já tem 
algum resolução específica, para na próxima reunião COPGEP definir as tratativas 
necessárias quanto a criação ou revisão da referida Resolução. 

  

Pauta 1 - Curso de Especialização em Gestão de Saúde Pública 

  

Aprovado sem restrições pelo Colegiado em 19/02/2020,  a 2ª Edição 
do Curso de Especialização em Gestão de Saúde Pública  foi trazido novamente 
à pauta devido os seguintes aspectos: 

- A necessidade de mudar a modalidade de presencial para "ensino 
remoto" devido o quadro de pandemia; 

- Ajuste dos horários; 

Conforme discutido pelos membros do Colegiado, o entendimento 
unânime foi pela aprovação da mudança para a modalidade de "ensino remoto" e o 
ajuste nos horários, desde que aprovados pelos estudantes inscritos. 

  

Pauta 2 - Gerontologia (Processo SEI-GDF 00064-00000175/2020-42) 

  

Na reunião do COPGEP realizada no dia 19/02/2020 foi apresentado 
este Curso de Especialização que foi aprovado com as seguintes restrições: 

  

"1. alterar o objetivo, focar na saúde; 

2. alterar a data de início para abril; 

3. Acrescentar que serão utilizadas salas do HCB; 

4. Acrescentar geronto-pedagogia como tema de palestra 
e Educação em saúde para idosos;" 
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Após ajustes supramencionados no projeto, o Curso de 
Especialização lato sensu em Gerontologia,  foi trazido novamente ao COPGEP para 
análise e aprovação quanto a conversão das atividades presenciais 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 por motivo da pandemia. 

Conforme entendimento do Colegiado, foi reiterada a aprovação do 
referido curso com manifestação favorável e unânime pela  conversão do curso para 
o formato de  "Ensino Remoto". 

  

Pauta 3 - Docência em Ensino Superior 

  

Apenas em caráter informativo, a pauta foi abordada para atualizar 
quanto: 

- a participação dos docentes da UNB será sem ônus financeiro; 

-  dois módulos estão sendo ajustados para posterior apresentação ao 
COPGEP para aprovação. 

  

  

Após discussão das pautas e deliberações a reunião foi 
encerrada  às 15h35min. 
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