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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:11/11/2020

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 (50457136), a oitava reunião ordinária 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 - ROBERTO ANDRADE MONÇÃO (Representante Docentes da Enfermagem)

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

9 - MARTA PAZOS PERALBA (Gerente de Desenvolvimento Docente e Discente-Enfermagem)

10 - MARINA ANDRADE (CAENF)

11 -  CATHARINA MARQUES DE FARIA (CAMESCS)

 

Como ouvintes: Le�cia Zupirolli Telles Santos.

 

Tendo como base a Pauta de Reunião supramencionada, fora deliberado acerca dos temas
conforme exposto na sequência.
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Pauta 1 - Ordem de Serviço da ESCS – regulamenta o horário de funcionamento das a�vidades acadêmicas
da ESCS

 

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00002537/2018-15, a Ordem de Serviço nº 25, de 17 de
março de 2020 (37237103) regulamenta e fixa os horários de funcionamento das a�vidades acadêmicas e de
apoio da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS, de acordo com os Projetos Pedagógicos Curriculares,
observadas as especificidades inerentes às áreas.

Considerando que a emissão da referida ordem de serviço foi feita em cumprimento ao Art. 4º
da Instrução/Fepecs nº 07, de 10/04/2018, publicada no DODF nº 129, de 10/07/2018 (10155411), 
numerada inicialmente  como "nº 45/2018 (14848306)" porém, após ajustes solicitados  pelas áreas técnicas,
a ordem de serviço teve sua numeração atualizada para "nº 25/2020 (37237103)".

Em atenção ao recomendado pela Gerência de Contratos e Convênios da Procuradoria Jurídica
da Fepecs - PROJUR/GECON (43257035) quanto a deliberação dos Colegiados  de Cursos de Graduação
(COCG), assim como de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa (COPGEP) para o cumprimento do que dispõe o
Regimento Interno da ESCS, visto que a presente ordem de serviço  deverá, via reflexa, afetar a distribuição
da carga horária do corpo docente.

Ressaltando-se que a análise pelo COCG dependia da conclusão dos trabalhos do Grupo de
Trabalho que estudou 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, ocorrida em
04/11/2020 conforme Ata (50688044)

Após leitura da minuta da Ordem de Serviço com devidos esclarecimentos e recomendações
registradas no documento anexo (50760610), houve aprovação unânime do Colegiado  de Cursos de
Graduação, restando pendentes apenas aprovação dos trechos per�nentes à Pós-Graduação que ocorrerá
na próxima reunião do COPGEP em 18/11/2020.

 

Pauta 2 - Relatório Final do Grupo de Trabalho -  Inserção da Extensão nos currículos dos cursos
de graduação da ESCS

 

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00000974/2020-19, a minuta de resolução dispõe sobre a
inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS).

Conforme esclarecido, a inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação da ESCS
atende a Resolução nº 7, de 18/12/2018, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o
disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, cuja estratégia é assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do
total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária,
orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande per�nência social;

Esclareceu-se ainda que:

- A inserção curricular das a�vidades de extensão ocorrerão de forma progressiva, iniciando-se
na primeira série dos cursos, a par�r do ano le�vo de 2022;

- As diretrizes gerais para orientar a formulação e a implementação das a�vidades de
extensão seguirá as estabelecidas na Resolução no 10/2018 CEPE/ESCS que trata da regulamentação das
a�vidades de extensão no âmbito da ESCS;

- Para a operacionalização serão necessários ajustes no Plano de Desenvolvimento
Ins�tucional (PDI) e  nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 
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Após leitura da minuta e devidos esclarecimentos, a votação do Colegiado de Cursos de
Graduação foi unânime pela aprovação da proposta.

 

Pauta 3 - Normas de Conduta do corpo docente (fluxo)

 

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00003164/2020-14, foi recapitulada a recomendação do
Colegiado na 6ª Reunião Ordinária do COCG quanto a criação do  fluxo (50584847) a ser adotado pelos
discentes em casos de denúncias de infrações come�das pelo corpo docente ou técnico administra�vo desta
 Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS.

Foi apresentado também o despacho da FEPECS/PROJUR, cópia anexa (50585332), por meio
do qual esclarece que os docentes (servidores públicos) são regidos pela Lei Complementar n.º 840, de 23 de
dezembro de 2011, em consonância com o  previsto no Regimento Interno da ESCS, aprovado pela
Portaria/SEE-DF nº 417, de 20/12/2018, publicado no DODF nº 243, de 24/12/2018, em seu Ar�go 118,
transcrito a seguir:

"Art.118 Aplicam-se ao corpo docente os disposi�vos estabelecidos no regime
jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, no que couber, até a
criação do quadro próprio da Mantenedora."

Após leitura da minuta de fluxo, o entendimento do Colegiado foi pela reformulação do
documento (50584847) que deverá seguir o fluxo hierárquico já estabelecido na ESCS para atendimento de
demandas acadêmicas, além de diferenciar demandas acadêmicas de outros contextos, que conforme
análise poderão ser encaminhados à Corregedoria para apuração.

Diante do exposto, conforme recomendado pelo Colegiado, a pauta segue pendente para
reanálise e reformulação prévia da Direção Geral da ESCS para nova apreciação do Colegiado próxima
reunião ordinária, dia 02/12/2020.

A reunião foi encerrada às 17h35.

*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 08:31, 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 16/11/2020, às 08:44, 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 MÁRCIA CARDOSO RODRIGUES - Matr.0012694-2,
Coordenador(a) do Curso de Medicina, em 16/11/2020, às 09:58, 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-

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=52154157&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=78395a7ef12eb177f388c52ec2963687441f3974dff752f452a6bc12732cb260
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=58241761&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=afbac575f287b70c3a031e1986c66e518b937456adadda3275890b3d40db32c5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=58242297&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=9ed3e200ca34f679c6287601f8ef607e8df64b11b18bec955a216f77b14e1839
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70196/Lei_Complementar_840_23_12_2011.html
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=58241761&id_procedimento_atual=39790447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=afbac575f287b70c3a031e1986c66e518b937456adadda3275890b3d40db32c5


21/12/2020 SEI/GDF - 50688341 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=58356292&infra_sistema=1000… 4/4

1, Docente do Curso de Graduação em Medicina, em 16/11/2020, às 12:32, 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 10:32, 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 ROBERTO ANDRADE MONÇÃO - Matr.0195486-5,
Docente do Curso de Graduação em Enfermagem, em 17/11/2020, às 10:38, 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 11:51, 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.
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