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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: 01/07/2020

Horário: 8h

Local: Videoconferência por meio do Google Meet

 

 
Devido a permanência do quadro de pandemia de COVID-19 e a necessidade de deliberação 

acerca de demanda urgente per�nente ao Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG, conforme Pauta de
Reunião (43077710), a reunião extraordinária do COCG  foi realizada em 01/07/2020, por videoconferência
pelo aplica�vo "Google Meet" evitando portanto aglomeração.

A Reunião foi realizada na presença dos componentes conforme Lista de Presença (43163919),
iniciada às 08h05min 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 1 - Novo calendário da 6ª série do Curso de Medicina

 

 

Referente ao calendário aprovado na 3ª Reunião Extraordinária, conforme relatado pela
Coordenadora do Curso de Graduação em  Medicina, devido a limitações impostas pelo atual momento
epidemiológico, ocorreu impossibilidade de u�lização de cenários de ensino que estavam programados na
composição da Unidade Educacional-ECO 603 (Urgência e Emergência no adulto, Clínica Médica), na
Hematologia e Infectologia do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), e portanto, houve necessidade de
atualização na grade de rodízios realizados no cenário de ensino do HBDF quanto à atuação dos estudantes
nas a�vidades prá�cas, bem como alteração na duração dos   rodízios a serem realizados do período de
18/05/2020 a 11/12/2020 de 9 semanas para 7 semanas, sendo o úl�mo com 8 semanas, mas sem alterar o
quan�ta�vo de carga horária total de 1.580 horas a ser realizada no ano le�vo de 2020, proposta essa,
já apresentada e aprovada pela Comissão de Currículo.

Sendo assim, considerando o calendário anterior aprovado na 3ª reunião extraordinária de
2020 do COCG em 04/06/2020, Ata (41393092), e a necessidade de alteração pelos mo�vos descritos acima,
após apresentação e devidos esclarecimentos, a nova configuração do Calendário Acadêmico/2020 do ECO-
6ª série (43163929) foi aprovada por unanimidade pelo COCG.

 

 

Pauta 2 - Avaliação em módulos temá�cos (Medicina)

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=49923518&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=e882ab40156e12414b1f1778c58b7db1a8ff6e48af95c22b9893f210b0a19b0d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=50018119&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=bb9d1f010fc6db634da7d8fa3138d32fbd0661afaba31b2d4ee9473ff904716c
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=48027994&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=fe7516eaaabdddd6976fd990948608518632e53d73b437750bf629188db5567f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=50018129&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=74591d8452575cf39e4bc2fe48d9f921de648fa9beff6c801f5637d7d157535c


21/12/2020 SEI/GDF - 43163921 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=50018121&infra_sistema=1000… 2/4

 

Conforme relatado pelo Gerente de Avaliação a Minuta de Resolução (43163931) dispõe sobre
as Avaliações de Desempenho dos estudantes no programa educacional - módulos temá�cos do Curso de
Graduação de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde/ESCS no ano de 2020.

Ressaltou-se que a Resolução  foi amplamente discu�da e aprovada pela Comissão de
Currículo da Medicina com representação inclusive dos alunos de todas as séries, e que não trata das
Avaliações de Desempenho dos estudantes de Enfermagem, haja vista que a proposta será diferente.

Referente ao Art. 3º  o qual prevê que o  "IAMT2020 será composto por quatrocentas
questões de melhor resposta escolhida entre quatro alterna�vas" esclareceu-se que:

I) A construção das 400 questões será feita pelos coordenadores de módulos e tutores
 baseadas em material disponibilizado pela Gerência de Avaliação padronizando como deverão ser as
questões,  sendo de nível taxonômico mais elevado  distribuindo por temas e aspectos de cada tema,  similar
a metodologia u�lizada no Teste de Progresso;

II) Serão (04)quatro provas com 100 (cem) questões cada, e duração de  04 (quatro) horas,
cujo cronograma de aplicação dependerá do retorno das a�vidades presenciais;

III) As questões serão equivalentes aos 06 (seis) módulos de cada série com validade para o
ano le�vo de 2020 no intuito de adequar às necessidades  devido a  pandemia.

 

Após leitura, discussão e devidos esclarecimentos a referida Minuta (43163931)  foi aprovada
por unanimidade com as seguintes recomendações:

- Especificar no enunciado que a resolução trata exclusivamente do Curso de Medicina;

- Ajuste da numeração dos Ar�gos 11 e 12  que se repetem;

- Ajustes materiais como por exemplo, a  numeração ordinal somente até o nove, e cardinal do
dez em diante; 

- Encaminhamento ao  Conselho de Educação do Distrito Federal- CEDF para ciência e
aprovação;

 

Referente as Avaliações de Desempenho dos estudantes no programa educacional - módulos
temá�cos do Curso de Graduação de Enfermagem da ESCS no ano de 2020, deverá ser agendada reunião do
COCG  para análise  e aprovação, subsequente a aprovação da Comissão de Currículo de Enfermagem.

 

Após discussão e deliberações, a reunião foi encerrada às 9h45.

 

 

 

Assinaturas:

 

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 15:46,
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.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=50018131&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=fd90bd563a8b97b645af2d6f2d574d9f830dc42af0cbc1d67f9a7722ef7e657b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=50018131&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=fd90bd563a8b97b645af2d6f2d574d9f830dc42af0cbc1d67f9a7722ef7e657b
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Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO SILVA - Matr.0000149-X, Gerente
de Avaliação, em 21/07/2020, às 11:57, 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 21/07/2020, às 11:58, 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 10:36, 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.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA CARDOSO RODRIGUES - Matr.0012694-2,
Coordenador(a) do Curso de Medicina, em 23/07/2020, às 10:51, 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 23/07/2020, às 11:32, 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 23/07/2020, às 17:50, 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.

Documento assinado eletronicamente por FÁBIO FERREIRA AMORIM - Matr.0195412-1,
Gerente de Educação Médica, em 23/07/2020, às 19:01, 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 THIAGO BLANCO VIEIRA - Matr.0270365-3, Docente
do Curso de Graduação em Medicina, em 06/08/2020, às 08:37, 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.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 43163921 código CRC= 014A883B.
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