
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Escola Superior de Ciências da Saúde 

  

ATA 

  

7º Reunião Extraordinária/2020 do Colegiado de Pós-Graduação, 
Extensão e Pesquisa - CoPGEP 

Data: 09/09/2020 

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 (46713769), 
a sétima reunião ordinária do COPGEP  foi realizada por videoconferência pelo 
aplicativo "Google Meet" evitando, portanto, aglomeração. 

A Reunião foi realizada na presença dos componentes conforme Lista 
de Presença (46880038), iniciada às 14h30 pelo 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 -  "Resolução sobre a Certificação dos Projetos de Pesquisa dos 
participantes do Programa de Iniciação Científica -PIC/ESCS - edição 2019-2020  

  

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00003251/2020-71, diante do fato 
de que vinte e dois projetos de pesquisa do Programa de Iniciação Científica - PIC 
Edição 2019-2020, selecionados no Edital nº 06 de 16/04/2019 (Processo SEI 00064-
00000907/2019-61), não  terem sido concluídos por problemas decorrentes da 
pandemia pelo novo Coronavírus, a minuta em tela visa possibilitar a certificação dos 
projetos e não prejuízo do erário. 

Após leitura e devidos esclarecimentos a minuta (46797174) foi 
aprovada por unanimidade pelos membros presentes do Colegiado, ressaltando-se 
que a minuta segue sob apreciação jurídica na FEPECS/PROJUR,  e caso 
necessário,  serão providenciados os ajustes recomendados conforme parecer 
jurídico. 

  

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=53956639&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=1039b1462094d7f87ebd2192203b20b4560f72d13b43e8e7a2d165d07215a51f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=54138852&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=4b90585783bb1b49bca660db57ca37d46b5371e76c96cba9e6080d394ea0cc5f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=52612278&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=f4c7e813462dee566d358f00399e78d8d23033ea8e64d1eca75864554663a447
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=54047787&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=d4b963f39e944c009d054d94bfd74f1a4373652acfd86e1248de919c86ef167e


  

Pauta 2 - Resolução do COPGEP referente às Atividades de Extensão durante o 
quadro de pandemia 

  

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00003275/2020-21, trata de 
demanda deliberada na reunião ordinária do COPGEP do dia 12/08/2020, com 
emissão da Resolução referente às Atividades de Extensão durante o quadro de 
pandemia com aprovação ad referendum e análise favorável da FEPECS/PROJUR com 
publicação no site oficial da Escola. 

Cumpre ressaltar que, conforme exposto pela Gerente de Residência, 
Especialização e Extensão, a resolução em tela é contraditória uma vez que o Projeto 
Rondon segue com previsão de realização em jan/2021 por Termo de Cooperação 
com o Ministério da Defesa e, portanto, conforme deliberado em conjunto com o 
Colegiado, deverá a resolução deverá ser adaptada com a inclusão do seguinte artigo: 

"Os casos excepcionais serão deliberados pela Direção da Escola 
Superior de Ciências da Saúde-ESCS." 

Após discussão, com a recomendação de inclusão do artigo 
sobrescrito, a resolução foi aprovada unanimemente pelo Colegiado. 

  

  

Pauta 3 - Retorno das aulas presenciais da Pós-Graduação Stricto Sensu. 

  

O Gerente de Cursos de Mestrado e Doutorado, relator da 
pauta,  expôs que o intuito da pauta é verificar o retorno das atividades presenciais 
do Mestrado e alinhar com o retorno presencial da Graduação, que segundo 
informações obtidas, segue prevista para outubro de 2020. Ao tempo que fora 
esclarecido que nos Cursos de Graduação os módulos temáticos seguem 
remotamente, e somente as Habilidades Profissionais e IESC das primeiras séries 
serão realizadas de forma presencial a partir de 21/10/2020, sendo que as demais 
séries ainda aguardam liberação  para o retorno presencial somente  quando houver 
uma  situação epidemiológica mais favorável. 

Diante do exposto, o relator ponderou que a atual turmo do Mestrado 
(Turma 8)  segue apenas com uma disciplina pendente, que é "Prática em Docência", 
porém há possibilidade de ser oferecida até o final de 2021. 

Sendo assim, após análise, o Colegiado aprovou que o retorno das 
atividades presenciais do Mestrado sejam retomadas somente a partir de fevereiro 
de 2021, sob análise da situação epidemiológica e talvez com a necessidade 
de  adaptação da disciplina  para realização remota conforme as recomendações. 

  

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

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=52718822&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=3c2534742708d413e51f40f5427bb6c7691bc33915bbb042041354d725a72aa9


  

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 
Graduação - COCG (15/07/2020, 22/07/2020 e 29/07/2020), e encaminhada 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 presente  reunião.  

Em discussão o Colegiado recomendou que houvesse prorrogação do 
prazo para uma análise mais detalhada pelos setores de Pós-Graduação, Extensão e 
Pesquisa, assim como destacou os seguintes aspectos: 

- a necessidade de incluir o Colegiado (COPGEP) nos artigos que fazem 
referência ao Colegiado de Graduação; 

- maior detalhamento  quanto as situações que envolvam plágio; 

-  revisão do fluxo estabelecido para os recursos que houverem; 

Houve também um impasse entre os membros quanto a emissão de 
resoluções específicas para discentes da Graduação e da Pós-Graduação, Extensão e 
Pesquisa. 

Diante do exposto, e conforme estabelecido nessa reunião, a 
minuta de Resolução que dispõe sobre normas de conduta do corpo discente de 
Graduação da ESCS será submetida à análise do CEPE na proxima reunião ordinária, 
na qual os representantes do COPGEP deverão apresentar as sugestões  de ajuste , 
assim como será definido a  emissão de resolução unica ou especifica para cada Curso. 

  

Após discussão das pautas e deliberações a reunião foi 
encerrada  às 15h45min. 
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