
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Escola Superior de Ciências da Saúde 

  

ATA 

  

9º Reunião Extraordinária/2020 do Colegiado de Cursos de Pós-
Graduação, Extensão e Pesquisa - CoPGEP 

Data: 18/11/2020 

Horário: 14h30 

Local: Videoconferência por meio do "Google Meet" 

  

Considerando a recomendação de distanciamento social devido o 
quadro de pandemia de COVID-19 e as demandas pertinentes ao Colegiado de Cursos 
de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa - COPGEP, conforme Pauta de Reunião 
(50682234), a nona reunião ordinária do COPGEP  foi realizada por videoconferência 
pelo aplicativo "Google Meet" evitando aglomeração. 

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

COM VOTO 

1- MARTA DAVID ROCHA DE MOURA (Presidente) 

2- CLÁUDIA VICARI BOLOGNANI (Coordenadora de Pesquisa e 
Comunicação Científica) 

3 - VANESSA DALVA GUIMARÃES CAMPOS (Gerente de Residência, 
Especialização e Extensão) 

4 - LEILA BERNARDA DONATO GOTTËMS (Chefe do Núcleo de 
Desenvolvimento e Controle de Projetos de Pesquisa) 

5 - FÁBIO FERREIRA AMORIM (Gerente de Pesquisa) 

6 - LEVY ANICETO SANTANA (Gerente de Cursos de Mestrado e 
Doutorado) 

7 - PETRUZA DAMACENO DE BRITO (Docente do Curso de Graduação 
em Enfermagem) 

SEM VOTO 

8 - ISABEL DE OLIVEIRA ARRUDA REGINATO (a Chefe do Núcleo de 
Especialização e Extensão-ouvinte e relatora das pautas 1 a 3) 

  

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=58349545&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=eb9a1fa2f692a7b4b84bfaccf32696f4f3c793cb9ca1d7c8f461ec654d02f330


Tendo como base a Pauta de Reunião supramencionada, fora 
deliberado acerca dos temas conforme exposto na sequência. 

  

Pautas 1  - Minicurso de Extensão intitulado O Cuidado Paliativo como prática na 
assistência integral ao indivíduo - 2020 

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00004160/2020-53, foram 
apresentados pela Chefe do Núcleo de Especialização e Extensão os aspectos gerais 
do Mini Curso de Extensão intitulado O Cuidado Paliativo como prática na assistência 
integral ao indivíduo - 2020,conforme Parecer Técnico (50995054), ressaltando o 
aumento para 50 (cinquenta) vagas pleiteado por meio do Despacho (50782112). 

Após apreciação, o referido Minicurso foi  aprovado por unanimidade 
pelo Colegiado. 

  

  

Pauta 2 - "Projeto de Extensão da Liga Acadêmica de Endocrinologia 
e Diabetes (LACED)" 

Objeto do  Processo SEI-GDF 00064-00004395/2020-45, foram 
apresentados pela Chefe do Núcleo de Especialização e Extensão os aspectos gerais 
do "Projeto de Extensão da Liga Acadêmica de Endocrinologia 
e Diabetes (LACED)", conforme Parecer Técnico (50995218),  

Conforme recomendado pelo Colegiado deverá ser repassado o Plano 
de Retorno das atividades presenciais da ESCS para ciência da Liga responsável pelo 
Projeto de Extensão, assim como esclarecer quanto a responsabilidade da Liga quanto 
ao fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) necessários para as 
atividades. 

Após apreciação, o referido Projeto foi  aprovado por unanimidade 
pelo Colegiado com as recomendações supramencionadas. 

  

  

Pauta 3 - Minicurso de Extensão intitulado “Despertando o Corpo e a Mente" 

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00004519/2020-92, foram apresentados pela 
Chefe do Núcleo de Especialização e Extensão os aspectos gerais do Minicurso de 

Extensão intitulado "“Despertando o Corpo e a Mente", conforme Parecer Técnico 
(50995218), ressaltando que as oito horas de atividade em dispersão serão 

caracterizadas por busca de referências filosóficas acerca do assunto abordado no 
encontro anterior, e seguida de discussão para consolidação do tema. 

Após apreciação, o referido Minicurso foi  aprovado por unanimidade 
pelo Colegiado. 
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Pauta 4 - Ordem de Serviço da ESCS – regulamenta o horário de funcionamento 
das atividades acadêmicas da ESCS 

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00002537/2018-15, foi esclarecido 
que trata-se da Ordem de Serviço nº 25, de 17 de março de 2020 (37237103), que 
regulamenta e fixa os horários de funcionamento das atividades 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. 

 Conforme relatado, 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). 

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

Visto que a Ordem de Serviço em tela foi submetida ao COCG na 9ª 
reunião ordinária do dia 11/11/2020 com ajustes pertinentes aos Cursos de 
Graduação, conforme anexo (50995921). 

Após apreciação, o COPGEP aprovou a Ordem de Serviço (50995921) 
com as seguintes recomendações: 

No Artigo 2º: substituir o trecho "O horário de funcionamento da 
ESCS é das 7h às 22h..." por "O horário de funcionamento da ESCS pode ser das 
7h às 22h..." 

No Artigo 5º: 

- Unir itens I e II  com substituição de "Mestrado Acadêmico e 
Mestrado Profissional" por "Os Cursos de Pós-Graduação stricto sensu e  lato 
sensu,  os Cursos de Extensão, os Cursos de Especialização e as atividades de 
Ensino à Distância – EAD"; 

- Excluir o item III pois consta no  horário de funcionamento da 
Residência; 

Com os devidos ajustes a Ordem de Serviço aprovada deverá ser 
encaminhada à FEPECS/PROJUR conforme documento anexo (51244552). 

  

  

Pauta 5 - Revisão da Resolução nº 003/2003-CEPE/ESCS que dispõe sobre normas 
de conduta do corpo discente da ESCS. 

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00000977/2020-52, e  conforme 
deliberado na reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE, em 
30/09/2020, registro em Ata (48925074), a Resolução nº 003/2003-CEPE/ESCS  será 
desmembrada em normativas específicas para os Cursos de Graduação e Pós-
Graduação. 
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Considerando que a minuta referente as normas de conduta do corpo 
discente do Curso de Graduação (50832307) já foi aprovada pelo CEPE. 

Ressaltado que a presente minuta (50995792) foi feita a partir da que 
foi revisada pelo COCG e já submetida aos Colegiados de Mestrado Acadêmico e 
Mestrado Profissional. 

Após apreciação da minuta (50995792), foram feitas as seguintes 
recomendações: 

- Transformar o parágrafo 5º do Artigo 2º em parágrafo único e inserir 
entre os Artigo 1º e 2º com os seguintes ajustes: 

 "Parágrafo único. As motivações ou denúncias poderão 
ser dirigidas via SEI diretamente para a CPEx ou via 
Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal ou por escrito 
diretamente à  que encaminharão para a Direção Geral da 
ESCS. para a formação da Comissão Disciplinar 
Específica." 

- Excluir a letra b do item I no Artigo 3º, pois não cabe punição de 
estudante já certificado, e sim, desenvolver um trabalho de conscientização do 
estudante quanto a importância da publicação do artigo e do produto técnico 
científico da sua dissertação; 

- Incluir ao final um artigo definindo que casos omissos serão 
deliberado pela Direção Geral da ESCS; 

Apesar das alterações pontuais supracitadas, a resolução não foi 
aprovada devido a discordância quanto ao fluxo estabelecido para a denúncia, cujo 
entendimento da maioria é que deve ser seguido o fluxo hierárquico  iniciado junto 
à Coordenação do Curso, tendo como instância recursal a Direção Geral da ESCS. 

Diante da discussão, foi sugerido o seguinte fluxo: denúncia feita junto 
coordenador que decide quanto a abertura ou não de processo, que em caso positivo 
deverá indicar uma comissão disciplinar para emitir o parecer a ser julgado pelo 
coordenador, mantendo a Direção Geral da ESCS como instância recursal. Porém, 
referente ao fluxo sugerido será necessário o acesso oficial como Coordenador do 
Curso pelo Sistema SEI-GDF 

Visto as pendências quanto ao fluxo referente ao encaminhamento da 
denúncia e a possibilidade de criação de área de trabalho no Sistema SEI-GDF para o 
Coordenador de Curso, a minuta da resolução segue pendente para reanálise 
conforme aspectos discutidos e sugestão feita, na próxima reunião ordinária do 
COPGEP dia 09/12/2020. 

  

Pauta 6 - Minuta com as atribuições da Secretaria de Curso de Pós-Graduação e 
Extensão 

A minuta foi retirada de pauta conforme deliberado pelo Colegiado, haja vista que o 
cargo para a Secretaria de Cursos de Pós-Graduação ainda segue inexistente. 
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Assuntos Gerais 

Foi solicitada pelo Gerente de Pesquisa a inclusão da pauta referente 
ao recredenciamento dos docentes do Mestrado na próxima reunião do COPGEP. 

  

  

Após discussão das pautas e deliberações a reunião foi encerrada  às 17h30min. 

  

  
*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 
23/11/2020, às 14:47, 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 LEVY ANICETO SANTANA - 
Matr.0274161-X, Gerente de Cursos de Mestrado e Doutorado, em 23/11/2020, às 
16:15, 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 PETRUZA DAMACENO DE BRITO - 
Matr.0135123-0, Docente do Curso de Graduação em Enfermagem, em 
24/11/2020, às 07:50, 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 VANESSA DALVA GUIMARÃES CAMPOS - 
Matr.0274182-2, Gerente de Residência, Especialização e Extensão, em 
25/11/2020, às 12:36, 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 CLÁUDIA VICARI BOLOGNANI - 
Matr.0268234-6, Coordenador(a) de Pesquisa e Comunicação Científica, em 
26/11/2020, às 14:45, 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 FÁBIO FERREIRA AMORIM - 
Matr.0195412-1, Gerente de Pesquisa, em 27/11/2020, às 00:52, 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 LEILA BERNARDA DONATO GOTTËMS - 
Matr.0274164-4, Chefe do Núcleo de Desenvolvimento e Controle de Projetos de 
Pesquisa, em 01/12/2020, às 12:07, 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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