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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Escola Superior de Ciências da Saúde

 

ATA

 

  8ª Reunião Ordinária/2020 do Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG 

Data: 07/10/2020

Horário: 14h30min

Local: Videoconferência por meio do Google Meet

 

 

Considerando a recomendação de distanciamento social devido o quadro de pandemia
de COVID-19 e a necessidade de deliberação  acerca de demandas per�nentes ao Colegiado de Cursos de
Graduação- CoPGEP, conforme Pauta de Reunião (48225865), a oitava reunião ordinária do COCG  foi
realizada por videoconferência pelo aplica�vo "Google Meet" evitando, portanto, aglomeração.

A Reunião foi realizada na presença dos componentes conforme Lista de Presença (49007964),
iniciada às 14h30 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 - Recurso do Indeferimento do requerimento de transferência ex officio

(Processo SEI GDF 00064-00003396/2020-72)

A transferência ex officio para os cursos de graduação da ESCS é regulamentada pela
Resolução nº. 001/2019 ESCS/CEPE (48450583), na qual consta os requisitos a serem comprovados pelo
interessado.

Visto que a solicitação já havia sido feita conforme processo SEI 00064-00002611/2020-18, e
devido o não cumprimento dos requisitos, indeferida pela Direção Geral da ESCS.

Considerando o previsto no Ar�go nº 19 da Resolução nº. 001/2019 ESCS/CEPE que prevê: "Da
decisão final de indeferimento do pedido de transferência tomada pela Direção Geral cabe recurso
administra�vo ao Colegiado de Cursos de Graduação – CoCG/ESCS".

Portanto, em atenção ao Recurso apresentado (48407357), foi feita  a seguinte análise:

Item 2.1:  comprovar que foi removido ou transferido ex officio para o DF em caráter
compulsório;

  Considerando a  Resolução nº. 001/2019 ESCS/CEPE, Ar�go 5º: 

"Não se considera obrigatória (ex officio) a ocorrência de transferência, cessão ou
de remoção de servidor, quando nomeado para a ocupação de cargo público que
dispensa o princípio do concurso público para sua efeƟvação, quais sejam, os
cargos de livre nomeação e exoneração, compreendidos os cargos em comissão ou
a função de confiança".

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=55623410&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=989a17ef28fa436f66e92aaf9a9fae9119e2876404efc3293d694c73e469ac82
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=53562597&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=4b8a8cacc5bf846b408601fea6557c2817a5d77f187a5e54f28db5d954b9c4e4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=55871090&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=56da305b85a0ef41d4254e3531e4daff4648b23fc11875e11c5ad5796a09c2fb
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=49504630&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=74e0879a66b53fd13f3afd0e870a480b3d6cb220b441e9c9057735559265a90a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=55823096&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=a2138256b3b63cb48b1496bd7fbe2a4dd6fe0433caa20891cdab06a019838fc7
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    Portanto, não há a informação de que a transferência foi de forma compulsória/obrigatória.

 

Item 2.2: ter permanecido no domicílio de origem por tempo superior a 12 (doze) meses;

O afastamento do servidor foi autorizado de 02/03/2019 a 02/03/2024, porém a missão do
servidor foi encerrada no dia 30/01/2020. Portanto, não há comprovação que o servidor permaneceu no
domicílio anterior por tempo superior a 12 (doze) meses.

 

Item 2.3: comprovar a relação de dependência econômica e coabitação no caso do pedido
de matrícula para cônjuge ou dependente estudante;

Entregou a documentação referente a  dependência econômica, porém não entregou a
documentação de coabitação. Cumpre ressaltar que a documentação referente a coabitação foi entregue
após o indeferimento, juntamente com o Recurso.

Portanto, não apresentou documentação comprobatória de relação de coabitação.

 

Item 2.4: ter ingressado na IES precedente ou de origem por aprovação no Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM) e a decorrente par�cipação do candidato no Sistema de Seleção Unificada (SISU),
ou a aprovação em outro processo sele�vo isonômico;

Não ingressou na IES precedente pela par�cipação no Sistema de Seleção Unificada (SISU) e
nem por outro processo isonômico, mas por matrícula de cortesia.

 

Item 2.4 (numeração repe�da no recurso): cópia da publicação do ato de remoção ou
transferência (bole�m interno ou Diário Oficial da União) com o nome do servidor;

Não há a informação de que a transferência foi ex officio (de forma compulsória/obrigatória).

 

Item 2.5 cópia auten�cada dos comprovantes de residência anterior no domicílio de origem
por tempo superior a 12 (doze) meses;

Não há comprovação que o servidor permaneceu no domicílio anterior por tempo superior a
12 (doze) meses.

 

Item 2.6: edital de processo sele�vo da IES de origem;

Não entregue, pois ingressou no curso por matrícula de cortesia.

 

item 2.7: edital de homologação de resultado da IES de origem, comprovando a aprovação
do requerente em processo sele�vo isonômico ao da ESCS;

Não entregue, pois ingressou no curso por matrícula de cortesia.

 

Item 2.8: cópia auten�cada do histórico escolar da IES precedente, em nome do servidor ou
dependente estudante quando for o caso, atualizado e auten�cado pela própria ins�tuição, contendo o
número de horas-aula de cada disciplina cursada, as notas ou menções ob�das e o total de créditos
exigidos e ob�dos no curso;
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Não chegou a ser analisado pela Coordenação do Curso devido ao indeferimento pelos demais
requisitos descumpridos.

 

Item 2.9:cópia auten�cada da ementa de cada disciplina já cursada pelo servidor ou
dependente estudante quando for o caso;

Não chegou a ser analisado pela Coordenação do Curso devido ao indeferimento pelos demais
requisitos descumpridos.

 

Item 2.10:comprovante de matrícula na IES precedente constando forma de ingresso,
período de ingresso, ano ou série a qual o servidor ou dependente está cursando, e a carga horária total
do curso ofertado;

Não chegou a ser analisado pela Coordenação do Curso devido ao indeferimento pelos demais
requisitos descumpridos.

 

Item 2.11 declaração original da IES de origem ou precedente, constando que é uma
ins�tuição pública, atestando a forma de ingresso de estudantes, o �po de graduação, e a carga horária do
curso, com base em critérios isonômicos de seleção reconhecido no Brasil pela Lei nº. 9.394/96 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional);

Não foi entregue.

 

2.12: comprovante de regularidade da IES precedente: cópia da publicação do ato de
reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC) ou órgão similar;

Não foi entregue.

 

Item 2.13: cer�dão ou declaração emi�da pelo setor de pessoal do órgão público ao qual o
servidor está vinculado constando: nome completo do servidor, matrícula, cargo ou posição ocupada,
período que permaneceu na lotação anterior, data de nomeação ou apresentação na lotação atual, e a
informação que foi removido ou transferido ex officio e em caráter comprovadamente compulsório;

A declaração entregue não é a exigida pela Resolução.

 

Item 2.14:declaração de próprio punho do servidor afirmando sob as penas da lei que o seu
cônjuge ou dependente residia na origem e ainda reside no endereço atual do servidor.

Não foi entregue.

 

Item 2.15: O pedido de transferência obrigatória deverá ser solicitado no prazo de até 90
(noventa) dias da data em que o servidor se apresentou no DF, salvo jus�fica�va acolhida pela Direção
Geral da ESCS.

O servidor se apresentou no DF dia 31/01/2020 e só realizou o pedido de transferência no dia
30/06/2020 (42696213), ou seja, prazo superior a 90 (noventa) dias.
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Após devida análise, o Colegiado votou unanimemente pelo indeferimento do pedido de
transferência ex officio em tela  por falta de apresentação da totalidade da documentação exigida e
descumprir vários requisitos da Resolução.

 

 

Pauta 2 - Relatório Final do Grupo de Trabalho - Estudo da grade horária dos cursos de graduação/ESCS -
demanda TCDF

(Processo SEI-GDF 00064-00002758/2020-16)

Inicialmente foram feitas considerações gerais acerca do obje�vo do grupo de trabalho em
atender a proposição do item V, alínea “c”, do Relatório de Auditoria de Regularidade realizada na FEPECS e
suas Escolas man�das, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF (42315319) , conforme exposto por
meio do Relatório n º 28/2020 - CCM/GEM (48408156). Em seguida, foi feita a leitura das propostas do grupo
de trabalho para os cursos de graduação de Enfermagem e Medicina, e após análise e discussão ficou
estabelecido que:

Proposta da Medicina foi aprovada com sugestão de alteração na semana padrão da primeira
série,  acatada pela presidente do grupo de trabalho, e sem objeção do Colegiado, sendo que, na terça-feira
pela manhã será "Reunião de Série/Palestra" ao invés da "IESC", assim como na quinta-feira será IESC à tarde
em subs�tuição a "Reunião de Série/Palestra".

Proposta da Enfermagem  segue pendente pois a carga horária prevista para alguns docentes
não a�nge os 75% de a�vidade direta com estudante, conforme recomendado no relatório do TCDF, havendo
carga horária diferenciada entre os docentes do curso de enfermagem que atuam na orientação do TCC.

Ressaltou-se ainda que o recomendado é uma carga horária equalizada para os dois cursos, e
inclusive que a proposta da enfermagem seja clara quanto a semana padrão, na qual seja  especificada a
carga horária a ser seguida pelo docente em seu respec�vo eixo/série de atuação.

 

Sendo assim, a aprovação do relatório final do grupo de trabalho em tela segue pendente com
a recomendação de que os representantes da enfermagem no grupo de trabalho rediscutam a proposta afim
de atender as recomendações supracitada. Ressaltou-se que a nova proposta deve ser apresentada à
presidente do grupo de trabalho para emissão de novo relatório a ser subme�do na reunião extraordinária
do COCG agendada para 04/11/2020, às 14h30.

 

Pauta 3 - Ordem de Serviço da ESCS – regulamenta o horário de funcionamento das a�vidades acadêmicas
da ESCS

(Processo SEI-GDF 00064-00002537/2018-15)
 

A pauta permanece pendente até a conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho que estudo
a grade horária dos cursos de graduação/ESCS conforme demanda do Tribunal de Contas do Distrito federal-
TCDF, objeto do Processo SEI-GDF 00064-00002758/2020-16.

 

 

Pauta 4 - Relatório Final do Grupo de Trabalho -  Inserção da Extensão nos currículos dos cursos
de graduação da ESCS

(Processo SEI-GDF 00064-00000974/2020-19)

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=50297324&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=f58e618e54e6cd2ba2a6c57ef76d0b6ec91440de22013da77e3a2e2105497e59
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=55823967&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=c7c8c55f2c389b7025c4e7f968d5b2f4a2d2f156a7a3f68587e60588dafb8347
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=12755412&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=be7e443d9f247f755b145afa43a444a2ada2ab36eba28d330d00f4312f827c9c
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=50297324&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=f58e618e54e6cd2ba2a6c57ef76d0b6ec91440de22013da77e3a2e2105497e59
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43201826&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=04080abdbd3380bc7348733aaac2aa13773c7853544fdfc2ba5cfa81b4987292
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A apresentação do "Relatório Final do Grupo de Trabalho referente a inserção da extensão nos
currículos dos cursos de graduação da ESCS" foi adiada para a reunião extraordinária  agendada para
04/11/2020, devido o tempo escasso e a relevância do tema a ser abordado.

 

 

Pauta 5 - Denúncia do Site 

(Processo SEI-GDF 00064-00003163/2020-70)

 

Foi apresentado o parecer da PROJUR/GECON (49090609) emi�do em resposta a solicitação
de análise jurídica feita pelo COCG, quanto a disponibilização de  materiais desta Escola Superior de Ciências
da Saúde pelo site h�ps://docero.com.br/.

Considerando as informações prestadas por meio do parecer supracitado, destacou-se os
seguintes aspectos:

- Endereço eletrônico lars@towebbrasil.com de contato;

- No primeiro acesso, o site submete o visitante à ques�onamento, momento ao qual é
disponibilizada a caixa de diálogo apresentando o texto em língua estrangeira, traduzido por meio da
internet, dispondo das seguintes opções "gerenciar opções" ou "aceitar tudo", segue o texto:

- A princípio, percebe-se que o provedor do site disponibiliza arquivos postados por terceiros,
mantendo-os disponíveis em toda a internet.

- Presume-se incidir a Lei nº  9.610/1998 45544711 (Lei dos Direitos Autorais) acerca
da denúncia trazidas à baila pressupondo-se prá�cas que certamente configuram lesão a direitos autorais,
como também podem ser objeto de lesão à privacidade, à dignidade e à liberdade de expressão.

- Para a adequada instrução do feito a ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Distrito
Federal, tornam-se necessárias gestões que devem anteceder o envio dos autos à Douta Casa Jurídica, a
saber:

"a) juntar aos autos os arquivos disponibilizados no site, iden�ficados em sua
ordem de publicação, conforme a lista apresentada (45081775) ;
b) realizar a iden�ficação e qualificação dos arquivos de forma a demonstrar que
não se enquadram nos ar�gos 8º e 46, da Lei nº  9.610/1998;

c) confirmação de que não tenha ocorrido a autorização de divulgação dos
arquivos, junto aos seus autores, nos termos do art. 28, da Lei nº  9.610/1998
d) conferidas tais providências, proceder a no�ficação dos responsáveis pelo sí�o
eletrônico, já qualificados (45542499), conforme as competências dispostas no art.
24, inciso I e XI, da Portaria/SEE nº 417/2018 (RI - ESCS), com vistas a solicitar a
iden�ficação dos autores das postagens, bem como requerer a imediata re�rada
dos arquivos da base de dados, alertando a empresa TOWEB a não proceder novas
publicações referentes à ESCS, sem que ocorra a devida autorização, determinando,
ainda, prazo de resposta à no�ficação, não afastada a responsabilização civil e/ou
penal."

- Cumpre à ESCS definir se existe dano suficiente aos direitos autorais que importem em
medidas judiciais à sua reparação e, sendo necessário, da mesma forma, enviados à PGDF.

 

Diante do exposto, após análise, o Colegiado acatou a sugestão de encaminhar  no�ficação
extrajudicial ao endereço eletrônico do site em questão, solicitando a  re�rada dos arquivos relacionados à

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=52154106&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=5fde3a3b8811abb26fa32de241999232bfba51dccae32b4934fdcf239150905d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=56577847&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=747c8154f9cf6b75f962d46f7e14a5e7664f93ed462fab5aacd4b0d3258cd704
https://docero.com.br/
https://sei.df.gov.br/sei/lars@towebbrasil.com
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=52677640&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=9f59e871fa1380b00f61ceb5d48062843983accf372cd9b87936463b7bd19ac6
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=52154128&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=9d34115eab28efcb61f2f77fba299bcd8d1c3df403ff0c21e46fd45ebefc8736
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=52675213&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=579773eac37d0724ebbfab7450b3bfdaaab9d8bcddc3d057125e0dd2150b6e8e
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ESCS, divulgados sem autorização.

 

A reunião foi encerrada às 17h15.

 

Assinaturas:

Documento assinado eletronicamente por MARTA DAVID ROCHA DE MOURA - Matr.0050361-4,
Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde, em 16/10/2020, às 12:21, 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 ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO - Matr.0265331-
1, Docente do Curso de Graduação em Medicina, em 16/10/2020, às 16:51, 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 18/10/2020, às 12:18, 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 ROBERTO ANDRADE MONÇÃO - Matr.0195486-5,
Docente do Curso de Graduação em Enfermagem, em 19/10/2020, às 14:50, 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 20/10/2020, às 09:29, 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 REJANE LÚCIA DE ARAÚJO GONÇALVES -
Matr.0264083-X, Gerente de Educação em Enfermagem, em 20/10/2020, às 10:02, 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 20/10/2020, às 15:26, 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.

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.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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