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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Escola Superior de Ciências da Saúde

 

ATA

 

6ª Reunião Extraordinária/2020 do Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG

 

Data: 22/07/2020

Horário: 15h15min

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
(43876517), a reunião extraordinária do COCG  foi realizada em 22/07/2020, por videoconferência pelo
aplica�vo "Google Meet" evitando portanto aglomeração.

A Reunião foi realizada na presença dos componentes conforme Lista de Presença (44349940),
iniciada às 15h15 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  - Revisão da Resolução nº 003/2003-CEPE/ESCS que dispõe sobre normas de conduta do corpo
discente da ESCS

Objeto do  Processo SEI-GDF 00064-00000977/2020-52 a minuta já havia sido subme�da ao
COCG na reunião ordinária do dia 15/07/2020 (Ata 43795165), 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
registrados na Minuta (44350210):

1) Exclusão do "§ 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."
2) Subs�tuição do termo "histórico" pela "pasta do discente" no  Ar�go 2º § 7º ;
3) Definido o limite máximo de trinta dias a ser inserido no Ar�go 2º  item IV; 
4) Conforme deliberado, ao contrário do que havia sido sugerido na reunião anterior, a "Advertência
Verbal" fica man�da na Resolução, porém, com o devido registro �sico em processo;
5) Alteração do Art. 2º § 2º  para: "As sanções referidas no item I  e II podem ser aplicadas pelo
coordenador de Série e pelo Coordenador de Curso após o direito de ampla defesa, sem necessidade
de formação de Comissão Disciplinar";
6) Unificação do § 3º  com o § 4º conforme segue: "As sanções referidas nos itens III,  IV e V devem
ser requeridas pelo Docente e/ou Coordenador de Série para  o Coordenador de Curso que
encaminha ao Diretor Geral para a formação da Comissão Disciplinar Especifica.";
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7) Alterar o texto do Ar�go 3°, item I, letra "a" para:  "por ofensa (calúnia, injúria, difamação e
ameaça) a qualquer autoridade acadêmica ou a qualquer membro do corpo docente, corpo discente
e técnico administra�vo;"
8) No Ar�go 3°, item I, letra "b" subs�tuir "autoridades universitárias" por "autoridades
acadêmicas";
9) Excluída a letra  "c"  do Ar�go 3°, item I, com a inserção de "discentes" na letra "a" do mesmo
ar�go e item;
10) No Ar�go 3°, item II, inserir letra "d" e "e" da seguinte forma:   "d) por discriminação de qualquer
espécie;" e  na letra "e" incluir considerações do código de é�ca do estudante per�nentes ao caso;
11) No Ar�go 3°, item III, letra "a" subs�tuir "a�vidades prá�cas" por "a�vidades curriculares";
12) Incluir  "discentes" no Ar�go 3°, itens III e  IV, nas respec�vas letras "a";
13) Ar�go 3°, item V, letra "c" : deverá ser man�do, porém, reformulado;
14) Recomendada a abordagem de casos de assédio na resolução (a definir);
15) Subs�tuir "Escola Superior de Ciências da Saúde" por "Ins�tuição" no Ar�go 4º.
16) Antes do ar�go 5º deverá ser incluído um ar�go referente ao encaminhamento para os casos
de  advertências verbal e escrita (a ser elaborado e aprovado na próxima reunião).
17) No Art. 5° §  1° -   subs�tuir o termo "Portaria" por "A Ordem de Serviço".
18) O § 5° do Art. 5° deverá ser reelaborado com a junção do Art. 6º; (para aprovação na próxima
reunião)
19) Art. 7° §2º letra "a" deverá ser alterada da seguinte forma: "comunicar aos discentes acusados a
sua nomeação, a instauração  do processo disciplinar correspondente, bem como, informá-los dos
fatos que geraram o processo";
20)Art. 8°segue com aprovação pendente devido inconsistências a serem deba�das na próxima
reunião.
21) No Art. 9º deverá ser excluído "ou ao Presidente do Colegiado de Cursos de Graduação";

Devido o tempo escasso para análise completa da resolução, por decisão unanime do
Colegiado,  a  Pauta segue pendente com apresentação reagendada para a reunião extraordinária do COCG
no dia 29/07/2020, às 14h30, por meio do "Google Meet", para ajustes das pendências supramencionadas e
das novas considerações a par�r do Ar�go 10.

 

Antes de encerrar a reunião foi ques�onado pela representante do Centro Acadêmico de
Medicina da ESCS - CAMESCS quanto a emissão de resolução acerca normas de conduta do corpo docente da
ESCS, ao tempo que fora esclarecido que no final do ano de 2019 foi criado um grupo de trabalho,  mas não
foi dado seguimento devido a sobrecarga de a�vidades no final do ano le�vo, e a necessidade de ajuste do
objeto, e portanto, será feito novo grupo. Porém, ressaltou-se que na ausência de norma�zação da
Ins�tuição acerca do tema, prevalece o Código Disciplinar dos Servidores  da SES/DF e a Lei  Complementar
nº 840, de  23/12/2011 que  ins�tui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta,
autárquica e fundacional e dos órgãos rela�vamente autônomos do Distrito Federal.

Após os esclarecimentos ao ques�onamento a representante deixou registrado o
entendimento do CAMESCS quanto a necessidade  de ter uma norma�zação específica da Ins�tuição.

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 05/08/2020, às 12:23, 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.
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA CARDOSO RODRIGUES - Matr.0012694-2,
Coordenador(a) do Curso de Medicina, em 07/08/2020, às 15:05, 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 07/08/2020, às 15:09, 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 07/08/2020, às 17:45, 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 REJANE LÚCIA DE ARAÚJO GONÇALVES -
Matr.0264083-X, Gerente de Educação em Enfermagem, em 11/08/2020, às 09:32, 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 MARTA PAZOS PERALBA - Matr.0191910-5, Gerente
de Desenvolvimento Docente e Discente, em 11/08/2020, às 10:14, 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 11/08/2020, às 10:18, 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 12/08/2020, às 11:13, 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 12/08/2020, às 11:15, 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 ROBERTO ANDRADE MONÇÃO - Matr.0195486-5,
Docente do Curso de Graduação em Enfermagem, em 12/08/2020, às 11:30, 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 14/08/2020, às 10:26, 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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