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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Escola Superior de Ciências da Saúde

 

ATA

5ª Reunião Ordinária/2020 do Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG

Data: 08/07/2020

Horário: 15h30min

Local: Videoconferência por meio do Google Meet

 
 

Devido a permanência do quadro de pandemia de COVID-19 e a necessidade de deliberação 
acerca de demandas per�nentes ao Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG, conforme Pauta de Reunião
(43163933), a reunião ordinária do COCG  foi realizada em 08/07/2020, por videoconferência pelo
aplica�vo "Google Meet" evitando portanto aglomeração.

A Reunião foi realizada na presença dos componentes conforme Lista de Presença (43248224),
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 5ª série do Curso de Medicina

Na tenta�va de garan�r a segurança de discentes e docentes, além de atender aos anseios da
comunidade acadêmica e seus profissionais, foi apresentada a proposta da Coordenação do 5ª série  de novo
calendário para os estudantes do Estágio Curricular Obrigatório (ECO) em Regime de Internato, conforme
proposta anexa (43209428)

Conforme exposto pela relatora, as a�vidades dos Estágio Curricular Obrigatório nos cenários
de ensino do HRT e HRS necessitam ser man�das ainda que de forma remota, cujas as
a�vidades desenvolvidas serão apenas de a�vidades teóricas, simulação realís�ca u�lizando o laboratório
morfofuncional da ESCS e a�vidades que não envolvam cenários hospitalares respeitando a carga horária
semanal de 20 horas,  provavelmente até 20/09/2020.

 Quanto as a�vidades prá�cas não realizadas, a compensação da carga horária será a par�r de
21/09/2020 seguindo com  a�vidades em cenários hospitalares com carga horária semanal de 50 horas ao
longo de seis semanas sendo 46 horas de a�vidades prá�cas, ressaltando-se que a autorização de acréscimo
das 6 (seis) horas para a Unidade Educacional ECO506 - Estágio Ele�vo, já foi autorizado pelo Conselho de
Educação.

Referente ao ano le�vo de 2021, se propõe a finalização do estágio curricular do curso de
medicina 6ª série com a redução de 160 horas referente ao Estágio Ele�vo e a redução de 200 horas com a
diminuição das a�vidades da 6ª série para cinco estágios com oito semanas de duração. Nessa nova proposta
o Estágio Curricular Obrigatório (ECO) em Regime de Internato será cumprido com 3360 horas 90,3% carga
horária usual de 3720 horas.
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 Após discussão e devidos esclarecimentos a proposta do novo calendário para os estudantes
do Estágio Curricular Obrigatório (ECO) em Regime de Internato (43209428) foi aprovada por
unanimidade pelo COCG.

 

 

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

Conforme exposto pelo Coordenador do Curso de Graduação em Enfermagem a apresentação
da Minuta referente a Avaliação em módulos temá�cos (Enfermagem) seguirá pendente até a próxima
reunião do COCG, haja vista que ainda deverá ser subme�da à Comissão de Currículo de Enfermagem para
apreciação.

 

 

Pauta 3 - Minuta de Resolução referente a regulamentação interna para as a�vidades acadêmicas
desempenhadas por estudantes gestantes e em lactação nos cenários de ensino insalubres

 

Objeto do  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,  a Pauta 3 foi apresentada ao Colegiado por leitura integral da Minuta e conseguinte discussão do
tema, da qual destacam-se os seguintes aspectos:

-  O grupo de trabalho baseou-se no entendimento do Ministro Alexandre de Moraes quando
da apreciação, enquanto relator, da Ação Direta de Incons�tucionalidade (ADI) 5938 no Supremo Tribunal
Federal (STF), referente a possibilidade de trabalhadoras grávidas e lactantes desempenharem a�vidades
insalubres em algumas hipóteses, conforme manifestação transcrita abaixo.

 

“A proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos
irrenunciáveis e não podem ser afastados pelo desconhecimento, pela
impossibilidade ou pela eventual negligência da gestante ou da lactante em juntar
um atestado médico, sob pena de prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido”
 

- O grupo de trabalho entendeu ainda que no caso de insalubridade grau máximo é
incontestável a necessidade de afastamento,  porém naqueles de grau mínimo e moderado, sob a apreciação
do médico responsável pelo acompanhamento, saúde e segurança da gestação ou do recém nascido
merecem ser considerados, e nesse caso, admi�ndo o mesmo isenção de riscos significa�vos e com
manifestação favorável explícita, estaria a estudantes gestante autorizada a seguir com as a�vidades
acadêmicas.

Referente ao parágrafo único do Ar�go 3º sugeriu-se alterar o texto da seguinte forma: onde
lê-se "... a estudante gestante ou lactante será autorizada a cumprir suas a�vidades prá�cas...", leia-se "... a
estudante gestante ou lactante poderá ser  autorizada a cumprir suas a�vidades prá�cas...";

 

Mesmo após a discussão e devidos esclarecimentos restaram dúvidas quanto a aprovação da
minuta apresentada que segue pendente, e devido a relevância do tema o Colegiado optou por
unanimidade  em disponibilizar tempo de releitura da minuta para nova discussão em reunião extraordinária
agendada para o dia 15/07/2020, às 16:00. 
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Pauta 4 - 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 4 segue pendente com apresentação reagendada para a próxima reunião extraordinária do COCG.

 

 
Após deliberações, sem mais pautas a serem apresentadas, a reunião foi encerrada às 17:05.
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Gerente de Desenvolvimento Docente e Discente, em 29/07/2020, às 12:41, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
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