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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 Extraordinária/2020 do Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG

Data: 15/07/2020

Horário: 16h00min

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
(43567247), a reunião extraordinária do COCG  foi realizada em 15/07/2020, por videoconferência pelo
aplica�vo "Google Meet" evitando portanto aglomeração.

A Reunião foi realizada na presença dos componentes conforme Lista de Presença (43795164),
iniciada às 16h15 pela 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 - 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 a minuta já havia sido subme�da ao
COCG na reunião ordinária do dia 08/07/2020 (Ata 43248305), porém seguindo com a aprovação pendente
até a presente data devido a necessidade de maior discussão acerca do tema.

Feita a releitura, foi retomada discussão da qual destacam-se os seguintes aspectos:

- O relator ressalta que não há regulamentação ou legislação sobre as a�vidades
prá�cas desempenhadas por estudantes gestantes e em lactação nos cenários de ensino insalubres;

- Foram reiteradas as seguintes alterações:

a) No Ar�go 3º onde lê-se "...resguardado, portanto, o direito de reposição quando cessada a
gestação e lactação.", leia-se  "...resguardado, portanto, o direito de reposição quando cessada a gestação e
lactação, desde que o coordenador do curso julgue viável.";

b) No parágrafo único do Ar�go 3º 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..."; 

Após discussão e devidos esclarecimentos a minuta de Resolução referente a regulamentação
interna para as a�vidades acadêmicas desempenhadas por estudantes gestantes e em lactação nos
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cenários de ensino insalubres foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado de Cursos de Graduação-COCG,
com a recomendação dos ajustes supracitados.

 

 

Pauta 2 - Revisão da Resolução nº 003/2003-CEPE/ESCS que dispõe sobre normas de conduta do corpo
discente da ESCS

 

Trata da revisão da Resolução CEPE/ESCS nº 003/2003, objeto do  Processo SEI-GDF 00064-
00000977/2020-52, Ordem de Serviço/ESCS nº 34, de 20 de abril de 2020, que ins�tuiu o grupo de trabalho
para revisão da referida Resolução.

Inicialmente a relatora expôs brevemente as principais alterações efetuadas durante a revisão:

- alteração da ordem dos capítulos: o processo disciplinar era citado antes do regime
disciplinar, e dida�camente a a inversão na ordem será mais adequada;

- subs�tuição de termo: o termo "penalidades" foi subs�tuído por  "sansão disciplinar";

- infrações: relacionadas obje�vamente de acordo  com as respec�vas sansões;

- processo disciplinar: instaurado somente no caso de sanções disciplinares mais graves, como
por exemplo,  suspensão maior que sete dias ou desligamento;

- alguns aspectos da resolução original foram man�dos;

 

 Em seguida, a Pauta 2  foi apresentada ao Colegiado por leitura integral da minuta e
conseguinte discussão do tema, da qual destacam-se:

 

1) Ar�go 2º: 

1.1) "§ 1º As sanções a que se refere o presente Ar�go serão aplicadas sem que haja
necessariamente uma ordem de acontecimento, mas sim dependendo da gravidade do caso."

- sugerida a re�rada do §1º pois já é a praxe e está no ar�go 3º  de forma mais detalhada;

 

1.2) "§ 2º As sanções referidas no item I e II podem ser aplicadas pelo Coordenador de Série ou
pelo Coordenador Geral de Curso sem necessidade de formação de Comissão Disciplinar"

-  o entendimento é que o parágrafo não está claro quanto ao direito de ampla defesa, além
da decisão monocrá�ca atribuída ao Coordenador de Série, e portanto,  foi sugerida a revisão e a descrição
sumária das etapas de como se dará o direito de ampla defesa sem a comissão disciplinar instaurada;

 

1.3) "§ 7º Todas as sanções disciplinares aplicadas serão comunicadas à Secretaria de Curso e
registrada no histórico do discente."

- foi sinalizado que não trata de uma prá�ca das ins�tuições de ensino, e sugerida subs�tuição
do termo "histórico" pela "pasta do discente", registro no campo de observação do Lyceum;

 

1.4) "IV. Suspensão maior 7 (sete) dias"
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- sugerida a definição do limite máximo de dias, que será de trinta dias conforme es�pulado
em comum acordo pelo Colegiado ;

- deverá sempre aplicada por comissão composta por pelo menos três pessoas;

 

1.5) "I. Advertência verbal."

- devido a discussão quanto aos registros �sicos para  a advertência verbal,  ficou deliberado
pelo COCG a re�rada da "advertência verbal" iniciando as sanções pela "advertência escrita";

 

1.6) "II. Advertência escrita."

- Sugerido o rito de entrega por escrito para a ciência do estudante que poderá apresentar sua
defesa também por escrito, a ser avaliada por uma Comissão quanto a aplicabilidade da advertência;

 

Devido o tempo escasso para abordagem do tema, por decisão unanime do Colegiado,  a
 Pauta 2 segue pendente com apresentação reagendada para a próxima reunião extraordinária do COCG no
dia 22/07/2020, às 14h30.

 

 

Isto posto, a reunião foi encerrada às 18:05.

 

 

Assinaturas:

 

Documento assinado eletronicamente por MARTA DAVID ROCHA DE MOURA - Matr.0050361-4,
Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde, em 21/07/2020, às 09:37, 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.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO - Matr.0265331-
1, Docente do Curso de Graduação em Medicina, em 21/07/2020, às 12:02, 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 21/07/2020, às 14:23, 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 10:39, 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.



21/12/2020 SEI/GDF - 43795165 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=50708401&infra_sistema=1000… 4/4

Documento assinado eletronicamente por REJANE LÚCIA DE ARAÚJO GONÇALVES -
Matr.0264083-X, Gerente de Educação em Enfermagem, em 23/07/2020, às 10:53, 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 10:55, 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.

Documento assinado eletronicamente por VANESSA VIANA CARDOSO - Matr.0265438-5,
Gerente de Desenvolvimento Docente e Discente, em 23/07/2020, às 11:42, 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 ROBERTO ANDRADE MONÇÃO - Matr.0195486-5,
Docente do Curso de Graduação em Enfermagem, em 23/07/2020, às 17:52, 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 19:00, 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,
Coordenador(a) do Curso de Enfermagem, em 30/07/2020, às 11:10, 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 08:38, 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.

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= 43795165 código CRC= 3BD951BC.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMHN Quadra 03 - Conjunto A - Bloco 01 Edi�cio Fepecs - Brasília-DF - Bairro Asa Norte - CEP 70.710-907 - DF

2017-1145 RAMAL 6863 E 6864

00064-00000161/2020-29 Doc. SEI/GDF 43795165

Criado por 14430703, versão 22 por 14430703 em 21/07/2020 03:16:14.


