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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 Extraordinária/2020 do Colegiado de Cursos de Graduação - CoCG 

Data: 04/11/2020

Horário: 14h30min

Local: Videoconferência por meio do Google Meet

 

 

Considerando a recomendação de distanciamento social devido o quadro de pandemia
de COVID-19 e as demandas per�nentes ao Colegiado de Cursos de Graduação - COCG, conforme Pauta de
Reunião (49923195), a sé�ma reunião extraordinária do COCG  foi realizada por videoconferência pelo
aplica�vo "Google Meet" evitando aglomeração.

A Reunião foi iniciada às 14h40 pela Presidente do Colegiado, registrando quórum suficiente
para deliberações, com os membros e ouvintes presentes elencados a seguir:

 

1- MARTA DAVID ROCHA DE MOURA (Presidente)

2- MÁRCIA CARDOSO RODRIGUES (Coordenadora de Medicina)

3 - OLÍVIA SOUSA SILVA (Coordenadora de Enfermagem)

4 - PAULO ROBERTO SILVA (Gerente de Avaliação da Medicina)

5 - REJANE LÚCIA DE ARAÚJO GONÇALVES (Gerente de Educação de Enfermagem)

6 - ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO (Representante Docentes da Medicina)

7 - VANESSA VIANA CARDOSO (Gerente de Desenvolvimento Docente e Discente)

8 - MARINA ANDRADE (CAENF)

9-  ANA CECÍLIA PEDROSO BARBOSA (CAMESCS)

 

Como ouvintes: David Andrade de Carvalho, Jorge E. Garzon Aguillon, Karine M. C. dos
Reis, Marcos Gomes Araújo, Patricia Archanjo Lopes, Petruza Damasceno Brito, Ubirajara Picanço Jr, Marcelo
Custódio, Nadia Gislene, Elisangela Andrade e Francilisi Brito.

 

Tendo como base a Pauta de Reunião supramencionada, fora deliberado acerca dos temas
conforme exposto na sequência.
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Pauta 2 - Calendários  HA da 1ª a 4ª série  e  IESCS (MEDICINA) e  Calendários Acadêmicos/2020 -
HPE (ENFERMAGEM)

 
 

2.1 MEDICINA

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00004055/2020-14 , os Calendários de Medicina, para
complementação de carga horária, de Habilidades e A�tudes - HA da 1ª a 4ª série e Integração Ensino-
Serviço-Comunidade - IESCS,  foram apresentados conforme anexo (50167013), ressaltando-se os seguintes
aspectos:

"1ª Série do Curso de Graduação em Medicina/ESCS: Habilidades e A�tudes -
HA e Integração Ensino-Serviço-Comunidade - IESC da (48941914).
Nos Eixos de HA e IESC, a série segue até o dia 21 de dezembro de 2020, conforme
calendários (46064793) e (46064907), já aprovados pelo conselho de educação.

Após recesso, retornarão no dia 18 de janeiro de 2021 com as a�vidades
presenciais em cenários de prá�cas, sendo HA (6 horas/semana) e IESC (4
horas/semana) com término previsto no dia 04 de março de 2021 (48941914).
2ª Série do Curso de Graduação em Medicina/ESCS: Habilidades e A�tudes - HA
(49043946) e Integração Ensino-Serviço-Comunidade - IESC (49043824)
No Eixo de HA, as a�vidades reiniciaram, de forma presencial, nos cenários de
prá�ca no dia 13 de outubro de 2020, com ampliação da carga horária de 6 (seis)
horas/semana para 8 (oito) horas/semana ate o dia 18 de dezembro de
2020. Após recesso, retornarão no dia 19 de janeiro 2021, e seguirão com as
a�vidades até o dia 26 de março de 2021 (49043946).

Por outro lado, a IESC segue conforme calendário aprovado (46268942) e após
recesso, retornarão de forma presencial nos cenários de prá�cas no dia 21 de
janeiro de 2021, com 4 horas/semana e seguirão até o dia 24 de março de 2021.
3ª Série do Curso de Graduação em Medicina/ESCS: Habilidades e A�tudes - HA e
Integração Ensino-Serviço-Comunidade - IESC da (49372631) (49372823).
No Eixo de Habilidades e A�tudes (49372631) (49372823), as
a�vidades reiniciaram, de forma presencial, nos cenários de prá�ca com ampliação
da carga horária de 6 horas/semanas para 8 horas/semana no período
de 13 outubro a 17 de dezembro e, após o recesso 21/12/2020 a 15/01/2021, farão
12 horas/semana no período de 19 janeiro a 26 março 2021.

Por outro lado, IESC segue conforme calendário aprovado (46269105) e após
recesso, retornarão nos cenários de prá�cas no dia 18 de janeiro de 2021, com 4
(quatro) horas por semana, com término previsto no dia 24 de março de 2021
(49372823).
4ª Série do Curso de Graduação em Medicina/ESCS: Calendários de Habilidades e
A�tudes - HA (48966907).
No Eixo de HA, as a�vidades reiniciaram no dia 06 de outubro de 2020, de forma
presencial, nos cenários de prá�ca, com carga horária de 16 horas/semana e que a
par�r de 19 de outubro de 2020 passaram a ser efetuadas com 20 horas/semana.
Após recesso 21/12/2020 a 15/01/2021, retornarão dia 18 de janeiro de 2021 com
término previsto no dia 19 de março de 2021, em seguida terão 2 semanas para
realização das reavaliações (R1 e R2) até o dia 1º de abril de 2021 (48966907)."

 

Após devida apreciação e devidos esclarecimentos os Calendários de Medicina foram
aprovados por unanimidade pelo Colegiado.
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2.2 ENFERMAGEM

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00002823/2020-03, os Calendários de
Enfermagem referentes ao retorno das a�vidades presenciais do eixo de Habilidades Prá�cas em
Enfermagem (HPE) foram apresentados conforme anexo (50167213), cuja análise pelo Colegiado destacou a
preocupação com a programação considerada insuficiente, sendo apenas quatro semanas de atuação nos
cenários de prá�ca (40 horas de prá�ca por ano) e um recesso escolar de seis semanas, porém, se os
gestores da enfermagem entendessem que deveria ser assumido o prejuízo com ajustes futuros, o Colegiado
seguiria a votação nominal.

 Diante das colocações, na fala da Coordenadora do Curso de Enfermagem, os calendários da
Enfermagem foram re�rados de pauta para revisão, com a previsão de retorno ao Colegiado a ser
solicitado após deliberações.

 

Pauta 1 - Relatório Final do Grupo de Trabalho - Estudo da grade horária dos cursos de graduação/ESCS -
demanda TCDF

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

 

A Pauta foi retomada pela presidente do grupo de trabalho ins�tuído pela Ordem de Serviço
nº 44/2020 (43754631), a qual reiterou que a proposta de grade horária elaborada  pelo grupo de trabalho 
atende  demanda do  Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF (42315319), assim como ressaltou que na
úl�ma reunião do COCG, em 04/11/2020, já houve aprovação da proposta feita para a Medicina, restando
pendente apenas a proposta da Enfermagem.

Sendo assim, foi feita a apresentação da proposta para a  Enfermagem conforme Relatório nº
46/2020-CCM/GEM (49550315), e após análise, aprovada por unanimidade pelo Colegiado.

A presidente do grupo de trabalho destacou que para a concre�zação das propostas deverá
ser alterado o projeto pedagógico.

Conforme solicitado, foi dada a palavra ao docente da 2ª Série de Medicina que ques�onou
quanto a  re�rada do horário de reunião des�nado a elaboração de a�vidades, ao tempo que foi esclarecido
que tal afirma�va trata de um equívoco, pois não houve re�rada do período de reunião na segunda série por
exemplo, e somente a troca do dia da reunião, que de quarta-feira à tarde passaria  para terça-feira à tarde,
mudando apenas o dia da semana.

Ressaltou-se ainda que houve a diminuição do horário protegido do estudante conver�do em
a�vidade presencial com docente para discussão das a�vidades realizadas, mas não houve  mudança da
carga horária do docente referente ao  IESC.

Sendo assim,  após devidos esclarecimentos, o Relatório Final  nº 46/2020-CCM/GEM
(49550315) do grupo de trabalho em tela  foi  aprovado pelo Colegiado.

 

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)
 

Devido ao tempo escasso, a pauta permanece pendente até a próxima reunião ordinária do
COCG dia 11/11/2020.

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=50778816&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=ebdaaa627a8dc13c91fbff5f1f2a874f33923768cf932630a3094f6eb8dbe5b5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=57769907&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=b4df9b68fe891c47320884d37cfd71a4d947bc248533337c4666e06ef72c684f
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=50663947&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=3e18609c7db258afad2979c659b6307f22bfcb2b930746ac30bb1009b6c7febb
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=57085745&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=38b6600bc39e57f7e0175ea5496531178eb58326130ee91f144201b11de8a5bf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=57085745&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=38b6600bc39e57f7e0175ea5496531178eb58326130ee91f144201b11de8a5bf
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


21/12/2020 SEI/GDF - 50688044 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=58355961&infra_sistema=1000… 4/5

 

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)
 

A apresentação do "Relatório Final do Grupo de Trabalho referente a inserção da extensão nos
currículos dos cursos de graduação da ESCS" segue pendente até  a próxima reunião ordinária do COCG dia
11/11/2020 devido o tempo escasso.

 

A reunião foi encerrada às 17h15.

*a presente Ata tem efeito de lista de presença.

Assinaturas:

 

Documento assinado eletronicamente por MARTA DAVID ROCHA DE MOURA - Matr.0050361-4,
Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde, em 16/11/2020, às 08:30, 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 16/11/2020, às 09:59, 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 ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO - Matr.0265331-
1, Docente do Curso de Graduação em Medicina, em 16/11/2020, às 12:35, 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 16/11/2020, às 14:02, 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 VANESSA VIANA CARDOSO - Matr.0265438-5,
Gerente de Desenvolvimento Docente e Discente, em 17/11/2020, às 10:29, 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 17/11/2020, às 10:37, 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 OLÍVIA SOUSA SILVA - Matr.0275337-5,
Coordenador(a) do Curso de Enfermagem, em 17/11/2020, às 11:50, 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.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 50688044 código CRC= 2312F09C.
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