
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Escola Superior de Ciências da Saúde 

  

ATA 

  

6º Reunião Extraordinária/2020 do Colegiado de Pós-Graduação, 
Extensão e Pesquisa - CoPGEP 

Data: 12/08/2020 

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 (44946289), 
a sexta 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 (45407434), iniciada às 14h40 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 - "Curso de Extensão intitulado "Aprimoramento dos estudantes da Escola 
Superior de Ciências da Saúde em Psiquiatria" 

  

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00002822/2020-51, foram 
apresentados os aspectos gerais conforme Parecer Técnico (45492257) acerca 
do Curso de Extensão intitulado  "Aprimoramento dos estudantes da Escola Superior 
de Ciências da Saúde em Psiquiatria",  o qual foi aprovado por unanimidade pelo 
Colegiado. 

  

Pauta 2 - Projeto de Extensão intitulado "Amplificação do Olhar e do Cuidado: 
Conhecimento e Práticas em Cuidados Paliativos" 

  

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00002355/2020-69, foram 
apresentados os aspectos gerais conforme Parecer Técnico (45492274) acerca 
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do Projeto de Extensão intitulado  "Amplificação do Olhar e do Cuidado: 
Conhecimento e Práticas em Cuidados Paliativos". 

Após discussão, com a recomendação de reformulação do projeto 
pedagógico, o Colegiado votou pela aprovação parcial da atividade de extensão 
apresentada, que consiste  na aprovação somente das atividades teóricas a serem 
realizadas remotamente,  enquadrando, portanto, a atividade na modalidade de 
"Curso de Extensão",  ressaltado-se a inviabilidade de realização das atividades 
presenciais/práticas previstas no projeto pedagógico diante do quadro de pandemia 
e a recomendação de distanciamento social. 

Ao tempo que fora analisada a atividade, destacou-se a necessidade de 
uma resolução do COPGEP específica para o atual período de pandemia 
recomendando, temporariamente, a suspensão de  qualquer atividade 
presencial enquanto durar a recomendação de distanciamento social. Para uma 
publicação célere dessa normativa, a resolução deverá ser emitida pela Diretoria da 
Escola com aprovação ad referendum, a ser  referendada na próxima reunião deste 
Colegiado, em 09/09/2020. 

  

Pauta 3 - Curso de Extensão intitulado "Preceptoria e Metodologia 
Ativa nos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde Mental do DF" 

  

 Objeto do Processo SEI-GDF  00060-00316502/2020-98, foram 
apresentados os aspectos gerais conforme Parecer Técnico (45492284) acerca 
do Curso de Extensão intitulado "Preceptoria e Metodologia Ativa nos Programas de 
Residência Multiprofissional em Saúde Mental do DF", o qual foi  aprovado com a 
recomendação de que a certificação do coordenador do curso seja  compatível com a 
carga horária referente a realização da atividade, haja vista que a preparação do curso 
é inerente à sua realização, exceto quando a preparação do curso conste no projeto 
como atividade pedagógica, o que não é o caso, e portanto, não poderá 
ser certificada. 

Com a  análise da atividade, constatou-se a necessidade de emitir 
uma  resolução que discrimine as cargas horárias dos cursos e projetos de extensão a 
serem certificadas conforme amostragem de cursos e projetos de extensão realizados 
na ESCS. Sendo assim, a fim de emitir a referida resolução deverá ser criado um grupo 
de trabalho conduzido pela Coordenadora do Curso de Pós-Graduação e Extensão 
juntamente com a Coordenadora de Pesquisa e Iniciação Científica, a Chefe do Núcleo 
de Especialização e Extensão e a Chefe da Secretaria de Assuntos Acadêmicos. 

  

Pauta 4 -  Revisão da Resolução nº 003/2003-CEPE/ESCS que dispõe sobre normas 
de conduta do corpo discente da ESCS. 

  

Trata-se da 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 discutida nas reuniões do Colegiado de Cursos de 
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Graduação - COCG (15/07/2020, 22/07/2020 e 29/07/2020), sobre a qual esclareceu-
se que: 

a) A Resolução CEPE/ESCS nº 003/2003, objeto da revisão realizada 
pelo grupo de trabalho conforme Ordem de Serviço nº 34, de 20 de abril 2020, trata 
de normas e condutas do corpo discente de todos os cursos da ESCS, assim 
como Regimento Interno da ESCS (Art.9º inciso XV) que estabelece normas 
disciplinares para o corpo discente sem discriminar  o curso. 

Sendo assim, a revisão da referida resolução CEPE/ESCS nº 03/2003 
deverá contemplar os discentes de todos os cursos da ESCS, e portanto, também 
deverá ser apreciada pelo  Colegiado de Cursos de Pós-Graduação, Extensão e 
Pesquisa-COPGEP para 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. 

Ponderou-se  a importância de apreciação da nova resolução pelos 
Colegiados (COCG  e COPGEP) antes da submissão ao CEPE, e 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. 

Diante do exposto, e conforme estabelecido nessa reunião, o processo 
supracitado deverá ser encaminhado às Coordenações de Pós-Graduação, Extensão e 
Pesquisa (CPEX e CPECC) com vista às suas Gerências e Núcleos para análise da minuta 
emitida pelo COCG e ajustes pertinentes para discussão na próxima reunião ordinária 
do COPGEP dia 09/09/2020. 

  

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