
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Escola Superior de Ciências da Saúde 

  

ATA 

  

5º Reunião Extraordinária/2020 do Colegiado de Pós-Graduação, 
Extensão e Pesquisa - CoPGEP 

Data: 15/07/2020 

Horário: 14h30 

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 (43403565), 
a quinta 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 (43641310), iniciada às 14h30 pela 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 - "Consolidação do conhecimento dos estudantes de medicina da ESCS 
acerca do atendimento em emergência e trauma,  além do aprimoramento de suas 

habilidades na área, proposto pela Liga de Emergência e Trauma da ESCS 
(LETES/ESCS)" 

  

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00002175/2019-43, ressaltou-se 
que a demanda havia sido aprovada ad referendum em 11/06/2019 conforme 
Despacho (23677887), porém sem ser referendado pelo COPGEP até a 
presente data,  provavelmente pelo período em que o Núcleo permaneceu sem 
chefia. 

Foram apresentados os aspectos gerais com base no Parecer 
(43581141 - págs. 01 e 02) do Curso: "Consolidação do conhecimento dos 
estudantes de medicina da ESCS acerca do atendimento em emergência e 
trauma,  além do aprimoramento de suas habilidades na área, proposto pela Liga 
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de Emergência e Trauma da ESCS (LETES/ESCS)", o qual foi  referendado pelo 
Colegiado. 

  

Pauta 2 - "Curso de Capacitação em Saúde da Mulher para Graduandos" 

  

Objeto do Processo SEI-GDF 00060-00045732/2020-67, o curso já 
havia sido submetido ao COPGEP na reunião ordinária do dia 19/02/2020 
(Ata 35456509), porém seguindo com a aprovação pendente até a presente data 
devido ajustes necessários quanto ao nome da Atividade e a classificação dada, haja 
vista que a ESCS não certifica  pois  gestores da Liga, e sim os participantes do Curso 
promovido por ela. 

Portanto foram apresentados os ajustes com base no Parecer 
(43581141 - págs. 05 a 08) destacando-se também a alteração da carga horária e e a 
previsão das  aulas remotas com início previsto para setembro. 

Após discussão e devidos esclarecimentos o Curso intitulado "Curso de 
Capacitação em Saúde da Mulher para Graduandos", foi aprovado por unanimidade 
pelo COPGEP, com a recomendação de ajustes quanto ao  orçamento devido a 
ausência de justificativa na utilização dos custos. 

  

Pauta 3 - "II Projeto de Extensão da Liga Acadêmica Sistematização da Assistência 
de Enfermagem: vivenciando a SAE em diferentes contextos clínicos" 

  

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00001852/2020-40, o curso já 
havia sido submetido ao COPGEP na reunião ordinária do dia 27/05/2020 
(Ata 40886790), porém seguindo com a aprovação pendente até a presente data 
devido ajustes necessários quanto a discriminação das horas em cada atividade, 
determinação da pactuação com hospitais, Inclusão de cronograma, identificação dos 
responsáveis locais e adequação do projeto aos normativos e decretos 
governamentais vigentes. 

Foram apresentados os ajustes com base no Parecer (43581141 - págs. 
08 a 10) destacando-se  que não haverão atividades práticas  com alteração da 
metologia para atividades remotas 

Após discussão e devidos esclarecimentos o Projeto de 
Extensão intitulado "II Projeto de Extensão da Liga Acadêmica Sistematização da 
Assistência de Enfermagem: vivenciando a SAE em diferentes contextos clínicos", 
foi aprovado por unanimidade pelo COPGEP, com a recomendação de inclusão de 
cronograma com detalhamento de todas as atividades previstas, além de acrescentar 
ao critério de certificação, a obrigatoriedade de frequência mínima de setenta e cinco 
por cento em cada atividade . 

  

Pauta 4 - "III Curso de Extensão da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade da 
Escola Superior de Ciências da Saúde (LiASE – ESCS)" 
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Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00000716/2020-32, foram 
apresentados os aspectos gerais com base no Parecer (43581141 - págs. 11 a 13) do 
III Curso de Extensão da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade da Escola 
Superior de Ciências da Saúde (LiASE – ESCS)", o qual foi  aprovado por 
unanimidade pelo Colegiado. 

  

Pauta 5 - "Iniciação à Pesquisa Científica em Saúde" 

  

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00002584/2020-83 é uma 
atividade de extensão desenvolvida para atender principalmente os estudantes 
bolsistas, com cem vagas e início previsto para 17/08/2020, sendo desenvolvido pelo 
Moodle (ESCS virtual). 

Após apresentação dos aspectos gerais com base no Parecer 
(43581141 - págs.03 a 04) a referida atividade de extensão foi  aprovada por 
unanimidade pelo Colegiado. 

  

Após discussão das pautas e deliberações a reunião foi encerrada  às 16h10min. 

  

Assinaturas: 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARTA DAVID ROCHA DE MOURA - 
Matr.0050361-4, Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde, em 
20/07/2020, às 13:15, 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 PETRUZA DAMACENO DE BRITO - 
Matr.0135123-0, Docente do Curso de Graduação em Enfermagem, em 
20/07/2020, às 13:41, 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 LEVY ANICETO SANTANA - 
Matr.0274161-X, Gerente de Cursos de Mestrado e Doutorado, em 20/07/2020, às 
13:42, 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 CLÁUDIA CARDOSO GOMES DA SILVA - 
Matr.0274162-8, Gerente de Pesquisa, em 20/07/2020, às 13:55, 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 CLÁUDIA VICARI BOLOGNANI - 
Matr.0268234-6, Coordenador(a) de Pesquisa e Comunicação Científica, em 
20/07/2020, às 14:20, 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 LEILA BERNARDA DONATO GOTTËMS - 
Matr.0274164-4, Chefe do Núcleo de Desenvolvimento e Controle de Projetos de 
Pesquisa, em 20/07/2020, às 14:24, 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 CARMÉLIA MATOS SANTIAGO REIS - 
Matr.0000106-6, Coordenador(a) de Cursos de Pós-Graduação e Extensão, em 
20/07/2020, às 14:32, 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. 
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