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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Escola Superior de Ciências da Saúde

 

ATA

 

 7ª Reunião Ordinária/2020 do Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG

Data: 02/09/2020

Horário: 14h30min

Local: Videoconferência por meio do Google Meet

 

Devido a permanência do quadro de pandemia causada pela COVID-19 e a necessidade de
deliberação acerca de demandas per�nentes ao Curso de Graduação em Medicina, foi realizada em
02/09/2020, reunião com os representantes do Colegiado dos Cursos de Graduação - CoCG  por
videoconferência pelo aplica�vo "Google Meet" evitando portanto aglomeração.

A Reunião foi realizada na presença dos componentes que se apresentaram formalmente à
Direção, bem como registraram presença no chat, iniciada às 15h25min pela Diretora da ESCS.

Tendo como Pauta SEI nº 45895602: Proposta de plano de retorno das a�vidades do Curso de
Medicina aos cenários de ensino, objeto do processo SEI nº 00064-00003348/2020-84

A Presidente do CoCG se apresenta e informa que todos estão trabalhando para reduzir danos,
a Coordenadora do Curso de Medicina explica que a demanda trazida pelo Curso trata do retorno das
a�vidades de HA e IESC, que o trabalho foi elaborado pelo coordenador da 1ª série, coordenador da IESC e
seus pares.

 

 Proposta retorno do Eixo de Habilidades e A�tudes - HA (1ª série)

 

O coordenador da 1ª série inicia ressaltando que o plano de retorno foi aprovado na reunião
da comissão de currículo do curso e inicia explicando que o cronograma traz as par�cularidades da primeira
série, visto que há estudantes os quais ingressaram após o início das a�vidades, estudantes que nunca
interagiram com os demais, porque logo veio a pandemia e o contato foi somente on line e que alguns
permanecem em seus estados de origem, sem vida social em Brasília.

Demonstra o cronograma que no primeiro semestre trabalhou mais as dificuldades dos
estudantes e o segundo semestre será abordado o exame �sico e para tanto serão dois docentes por sala um
em cada maca e alerta quanto à necessidade de lençol para as macas sugerindo o uso de rolos de papel. É
demonstrado todo o cronograma e sobre os dias de palestra, os representantes sugerem alterar para o dia
de quinta-feira, o coordenador considera viável e ressalta que as a�vidades seguem até dezembro e
retornam em 18 de janeiro de 2021 com término no final de fevereiro. Assim o cronograma de retorno para
o eixo de HA é aprovado.

 

 Proposta de retorno  da IESC (1ª a 3ª séries)

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=53060827&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=4918698652eade382ebdaa9d34089f000a61e4575748d26f0c8e50e8990c5074
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O coordenador da IESC fala da proposta de retorno, explica que foi elaborada pela equipe de
docentes da 1ª a 3ª séries, que também foi aprovada na Comissão de Currículo do Curso, onde alguns
membros deste Colegiado fazem parte da Comissão, então fará um breve resumo para os representantes do
Curso de Enfermagem, para que possam votar com mais clareza.

Quanto à alteração do dia de realização de HA, o coordenador da IESC alerta que há docente
que faz IESC e HA, portanto é preciso atentar-se para que os horários não coincidam.

Apresenta os cronogramas das respec�vas séries, esclarece que as a�vidades da IESC está se
desenvolvendo como se fosse nos cenários, o gerente de avaliação de medicina ques�ona sobre as UBSs, o
coordenador da 1ª série informa que há um grupo de trabalho para avaliar esse retorno às UBSs, o
representante dos docentes do curso de medicina sugere encaminhamento intermediário e recomeçar no
final de setembro.

A representante do CAMESCS informa que foi feito uma pesquisa entre os estudantes e a
conclusão é que não é o ideal, mas optam por voltar para não perder o que já foi feito.

O Coordenador do internato do curso de enfermagem se posiciona quanto as UBSs, diz saber
que não se pode contar com o estudante como mão de obra, mas que eles apoiam muito, que na 905 norte,
onde há uma UBS, ajudam no manuseio de eletro, que no acidente do helicóptero de Vicente Pires ajudaram
no resgate do médico.

O gerente de educação médica entende que deve liberar a UBS. A proposta da IESC da 1ª a 3ª
séries de medicina é colocada em votação, a representante do CAMESCS diz ser contra a proposta da 2ª
série, a GDDD do curso de enfermagem informa que os acadêmicos ques�onam sobre o retorno, visto
sen�rem insegurança quanto à COVID-19, a gerente sugere um documento com respaldo legal da Ins�tuição
quando do retorno dos estudantes presencial na Escola ou nos cenários.

O representante do CAENF ra�fica a informação da GDDD de enfermagem e insiste que
quanto à responsabilidade da Escola, caso algum estudante venha a contrair a COVID-19, todos se
posicionam e a Presidente do Colegiado informa que estamos todos vivendo uma transmissão comunitária,
que não há garan�a de onde se contrai o vírus, que a segurança está em se obedecer o protocolo, mas se
compromete em publicar carta aberta sobre o retorno das a�vidades.

Sendo assim coloca a proposta em votação, o CAMESCS é contra a proposta para 2ª série, os
demais são a favor.

A reunião foi encerrada às 17h45.

 

Assinaturas:

Documento assinado eletronicamente por MARTA DAVID ROCHA DE MOURA - Matr.0050361-4,
Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde, em 14/09/2020, às 13:39, 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.

Documento assinado eletronicamente por FÁBIO FERREIRA AMORIM - Matr.0195412-1,
Gerente de Pesquisa, em 14/09/2020, às 16:37, 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 RINALDO DE SOUZA NEVES - Matr.0185949-8,
Coordenador(a) do Curso de Enfermagem, em 14/09/2020, às 16:55, conforme art. 6º do
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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 17/09/2020, às 09:45, conforme art. 6º do Decreto
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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 22/09/2020, às 15:45, 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 22/09/2020, às 16:29, 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 23/09/2020, às 09:15, 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 ADRIANA DE BARROS JACCOUD - Matr.0274123-7,
Chefe da Secretaria de Assuntos Acadêmicos, em 28/09/2020, às 17:44, 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 02/10/2020, às 09:52, 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 THIAGO BLANCO VIEIRA - Matr.0270365-3, Gerente
de Educação Médica, em 29/10/2020, às 15:04, 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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