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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 Ordinária/2020 do Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG

 

Data: 06/08/2020

Horário: 8h30min

Local: Videoconferência por meio do Google Meet

 

A Reunião foi realizada na presença dos componentes conforme Lista de Presença (44901548),
iniciada às 8h40 pela Presidente do Colegiado, registrando quórum suficiente para deliberações.

Tendo como base a Pauta de Reunião anexa (44671238), fora deliberado acerca dos temas
conforme exposto na sequência.

 

Pauta 1  - Avaliação em módulos temá�cos (Enfermagem)

Trata da Minuta de Resolução (44817442) que dispõe sobre a avaliação soma�va de
desempenho dos estudantes no programa educacional de módulos temá�cos do curso de graduação de
enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde/ESCS no ano de 2020.

Ressaltou-se que a referida minuta já foi discu�da com os gestores, docentes e  centro
acadêmico de Enfermagem, e foi emi�da em caráter excepcional devido o atual quadro de pandemia por
COVID-19.

Após a leitura integral da resolução foram feitas as seguintes considerações:

- Ques�onamento: o método avalia�vo apresentado possui di�cil controle quanto a consulta
de material e/ou divulgação do gabarito entre os discentes durante a prova podendo comprometer o efeito
educacional avalia�vo;

- Jus�fica�va: essa questão foi deba�da pelos gestores da enfermagem, porém o
entendimento é que o tempo de duração da prova e para cada questão é escasso, sendo suficiente apenas
para apreciação e resposta do discente, o que restringe a possibilidade de consulta. Destacou-se ainda que a
testagem e a qualidade do método só podem ser averiguadas com a aplicação do método;

Esclareceu-se ainda que o trabalho de avaliação ocorre ro�neiramente por meio dos
relatórios apresentados pelos discentes, cuja análise é criteriosa, e que o método avalia�vo proposto é mais
uma ferramenta que complementa todo o processo de avaliação do discente. 

Informou que a aplicação desse método avalia�vo busca minimizar o acúmulo de a�vidades e
sobrecarga do discente, e que está previsto o retorno da avaliação presencial conforme disposto no Ar�go
22, abaixo transcrito:

"Art. 22 A presente Resolução tem caráter excepcional e transitório e sua validade
se vincula à manutenção das restrições sanitárias que limitam a presença dos
estudantes e docentes nos espaços educacionais. Em sendo autorizado o retorno às
a�vidades presenciais, as avaliações remotas serão realizadas de forma presencial,
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mediante a implementação de protocolos e medidas de segurança sanitárias,
conforme estabelecido pelas autoridades competentes."

- Sugestões a serem analisadas: incluir na resolução os critérios  para definir o resultado como
sa�sfatório ou insa�sfatório, recorrer à ferramentas para aumento da confiabilidade do método avalia�vo,
como por exemplo,  tempo de resposta para cada questão, visualização única da questão, ordem aleatória
das questões, assim como traçar estratégias para os casos de dificuldade ao acesso de internet ou 
instabilidade dessa.

Por fim, diante das considerações supramencionadas e o entendimento dos membros
representantes do curso de enfermagem quanto a viabilidade da aplicação do método avalia�vo, a resolução
foi aprovada pelo Colegiado por unanimidade.

 

 

Pauta 2  - Calendários Acadêmicos/2020 referentes aos Módulos Temá�cos (MT) dos Cursos de Graduação
em Enfermagem e Medicina da ESCS

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00002823/2020-03, os Calendários Acadêmicos/2020
referentes aos Módulos Temá�cos (MT) dos Cursos de Graduação em Enfermagem e Medicina da
ESCS  foram apresentados conforme segue:

Enfermagem

-  feita a apresentação dos calendários anexos (44817565), destacou-se que estão ausentes
apenas as datas referentes ao ACS e EAC  (dependem da aprovação da resolução supramencionada) e do
trancamento de matrícula (condicionado ao início das a�vidades prá�cas).

- não constam no calendário as a�vidades de habilidades pois constarão em calendário
à parte.

Após devidos esclarecimento, os calendários foram aprovados por unanimidade pelo
Colegiado.

Medicina 

- feita a apresentação dos calendários anexos (44817630), destacou-se  que as ele�vas foram
realizadas de primeira a quarta série no mesmo período, entre junho e julho;

- não constam no calendário as a�vidades de habilidades pois constarão em calendário
à parte.

Após devidos esclarecimento, os calendários foram aprovados por unanimidade pelo
Colegiado.

 

Pauta 3  -Trancamento de Matrícula

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00002605/2020-61, trata-se de requerimento da
estudante da 4ª série(internato), no qual solicita o trancamento de matrícula por 06 meses no ano le�vo de
2020.

Ressaltou-se que a estudante ingressou nesta IES no ano de 2014, por meio de ves�bular,
sendo que nos anos le�vos de  2014 e 2015, cursou com aprovação as 1ª e 2ª séries, respec�vamente,
porém em 2016  reprovou a 3ª série por frequência, assim como no mesmo ano, no período estabelecido
para a renovação de matrícula, a estudante não renovou e, portanto foi desligada da Escola.
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Considerando que no ano de 2019 a discente requereu  a sua reintegração  e obteve
deferimento do pleito pelo COCG, sendo matriculada novamente na 3ª série, na qual foi aprovada ao final do
ano.

Atualmente a discente cursa a 4ª série, e conforme disposto no Ar�go 89 do Regimento
Interno da ESCS o Trancamento Geral de Matrícula automá�co não se aplica ao caso da estudante.

Porém, conforme exposto, o mo�vo causal para o pedido de trancamento foi o receio de atuar
nos cenários no período de pandemia.

Considerando ainda que o tempo de trancamento não conta para a integralização.

Sendo assim, o entendimento do Colegiado é pelo deferimento do pleito desde que seja feito
o requerimento adequado ao caso, que é o de trancamento excepcional com a exposição dos mo�vos da
solicitação, enquadrado então no previsto pela Resolução  nº. 001/2020 - ESCS/COCG.

 

Pauta 4  - Considerações Finais acerca da Minuta de Resolução que dispõe sobre normas de conduta do
corpo discente de Graduação da ESCS

Referente a minuta de Resolução que dispõe sobre normas de conduta do corpo discente de
Graduação da ESCS, objeto do Processo SEI-GDF 00064-00000977/2020-52, apresentada e discu�da nas
reuniões do COCG (15/07/2020, 22/07/2020 e 29/07/2020), fora esclarecido que:

a) A Resolução CEPE/ESCS nº 003/2003, objeto da revisão realizada pelo grupo, trata de
normas e condutas do corpo discente de todos os cursos da ESCS, assim como Regimento Interno da ESCS
(Art.9º inciso XV) estabelece normas disciplinares para o corpo discente sem discriminar  o curso.

Sendo assim, a revisão da resolução CEPE/ESCS nº 03/2003 deverá contemplar os discentes de
todos os cursos da ESCS, e deverá ser apresentada ao Colegiado de Cursos de Graduação, Pós-Graduação,
Extensão e Pesquisa-COPGEP para análise e adequação, caso necessário.

b) Considerando o Regimento Interno da ESCS (Art.9º inciso XV) compete ao Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE "XV - estabelecer as normas disciplinares para a comunidade acadêmica”,
ou seja, a aprovação da nova resolução não poderá ser feita pelo COCG ou COPGEP, pois compete ao CEPE.

Diante do exposto, ponderada  a importância de apreciação da nova resolução pelos
Colegiados (COCG  e COPGEP) antes da submissão ao CEPE, ficou estabelecido  que a minuta de resolução
deverá ser apreciada também pelo COPGEP, para posterior apresentação, discussão e aprovação pelo CEPE 
em cumprimento ao previsto no Regimento.

Ressaltou-se ainda a importância de adicionar sanções rela�vas à questões digitais, como por
exemplo,  a importância de comportamento é�co e seguro, u�lização da internet e suas interfaces com
segurança  conforme conduta é�ca social e leis que orientam o seu uso.

Ao tempo que houve a sugestão supramencionada, ocorreu o relato da existência de um site
de compar�lhamento de material (h�ps://docero.com.br/) contendo materiais da ESCS, como por exemplo o
Módulo 202. 

Diante do relato, ficou recomendado pelo Colegiado que seja feita a  denúncia à PROJUR , com
base na presente Ata, para análise jurídica e providências cabíveis.

 

Pauta 5  -Normas de Conduta do corpo docente 

Conforme recomendado na reunião anterior (29/07/2020), foi retomada a discussão quanto
a emissão de resolução acerca das  normas de conduta do corpo docente da ESCS, com abordagem
resumida das considerações feitas anteriormente, sendo estabelecido que a PROJUR deverá ser consultada
quanto a legalidade de uma resolução que estabeleça norma�vas de conduta do corpo docente da ESCS
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perante 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.

Independente da consulta jurídica, referente a realização das denúncias pelos discentes, será
estabelecido um fluxo em conjunto com as Gerências de Desenvolvimento Docente e Discente de
Enfermagem e Medicina.

 

A reunião foi encerrada às 11h42.

 

Assinaturas:

 

Documento assinado eletronicamente por MARTA DAVID ROCHA DE MOURA - Matr.0050361-4,
Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde, em 07/08/2020, às 09:46, 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.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA CARDOSO RODRIGUES - Matr.0012694-2,
Coordenador(a) do Curso de Medicina, em 07/08/2020, às 14:59, 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 MARTA PAZOS PERALBA - Matr.0191910-5, Gerente
de Desenvolvimento Docente e Discente, em 10/08/2020, às 14:52, 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 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 ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO - Matr.0265331-
1, Docente do Curso de Graduação em Medicina, em 11/08/2020, às 10:21, 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 11:16, 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 VANESSA VIANA CARDOSO - Matr.0265438-5,
Gerente de Desenvolvimento Docente e Discente, em 12/08/2020, às 11:20, 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 ROBERTO ANDRADE MONÇÃO - Matr.0195486-5,
Docente do Curso de Graduação em Enfermagem, em 12/08/2020, às 11:34, 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 12/08/2020, às 13:14, 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 FÁBIO FERREIRA AMORIM - Matr.0195412-1,
Gerente de Educação Médica, em 14/08/2020, às 10:33, 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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