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10º Reunião Ordinária/2020 do Colegiado de Cursos de Pós-
Graduação, Extensão e Pesquisa - CoPGEP 

Data: 09/12/2020 

Horário: 9h 

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 (52010705), a décima reunião ordinária do COPGEP  foi realizada por 
videoconferência pelo aplicativo "Google Meet" evitando aglomeração. 

Visto que na primeira chamada não foi alcançado quórum suficiente, 
foi seguido o recomendado no  Art. 15 § 6º  do Regimento Interno da ESCS: 

"§ 6º Não havendo “quorum” para a instalação da sessão, 
haverá uma segunda convocação em 30 (trinta) minutos, 
sendo necessária presença de maioria simples dos 
membros, para instalação da reunião." 

Registrando  a presença de maioria simples dos membros, a Reunião 
foi iniciada às 09h30 pela Presidente do Colegiado com os membros, ouvintes e/ou 
relatores presentes elencados a seguir: 

1- MARTA DAVID ROCHA DE MOURA (Presidente) 

2 - CARMÉLIA MATOS SANTIAGO REIS (Coordenadora de Cursos de 
Pós-Graduação e Extensão) 

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

4 - FÁBIO FERREIRA AMORIM (Gerente de Pesquisa) 

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

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

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=59814607&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=1a96e90d2783120158b87ff6c636d9733620bfd0cc94b26cba87692710837773


Como ouvinte: Isabel de Oliveira Arruda Reginato (Chefe do Núcleo de 
Especialização e Extensão  e relatora da pauta 1) e Carla Torres Romagnole (Chefe da 
Secretaria de Assuntos Acadêmicos e membro do Grupo de Trabalho da pauta 1) 

  

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

  

Pautas 1  - Minuta de Resolução referente a certificação das atividades de 
extensão da ESCS 

Objeto do Processo SEI-GDF  00064-00003286/2020-19, a Ordem de 
Serviço/ESCS nº 48 de  20 de agosto de 2020 (45661062) instituiu grupo de 
trabalho para elaboração de resolução  que discrimine as cargas horárias a serem 
certificadas nas atividades de extensão da ESCS.  

Conforme esclarecido pela relatora da pauta, a Chefe do Núcleo de 
Especialização e Extensão, foi feita a atualização do item "IX - Da Certificação da 
Extensão da Resolução nº 010/2018-ESCS/CEPE que dispõe sobre a Regulamentação 
das Atividades de Extensão no âmbito da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS. 

Foi feita a leitura da minuta (52209775), na qual estavam em vermelho 
as alterações sugeridas pelo grupo de trabalho, e feita apenas a seguinte 
recomendação transcrita e grifada:  

"Art. 28 As Atividades de Extensão serão certificadas pela 
SAA/ESCS - Secretaria de Assuntos Acadêmicos. 

§ 1º Serão certificados os concluintes das Atividades de 
Extensão, que cumprirem os critérios de certificação 
estabelecidos em cada PAE. Os certificados serão 
emitidos pelo Sistema de Administração Acadêmica, com 
a devida Certificação Digital, e na ausência deste, deverão 
ser entregues pela Secretaria de Pós-Graduação/SAA da 
referida atividade, constando o nome da atividade, carga 
horária, coordenação e o papel de cada membro 
participante." 

Os demais ajustes propostos pelo grupo de trabalho foram acatados e 
por unanimidade o COPGEP aprovou o prosseguimento junto ao CEPE para validação 
das alterações após revogação parcial da Resolução nº 010/2018-ESCS/CEPE. 

  

Pauta 2 - 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,a minuta da 
resolução referente as sobre normas de conduta do corpo discente da Pós-
Graduação  segue em pauta para reanálise do Colegiado após ajustes sugeridos 
na  última reunião do COPGEP, em 18/11/2020 (Ata 51126931).  
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Sob a relatoria do  Gerente de Cursos de Mestrado e Doutorado foi 
feita a leitura da minuta (52209872) com devidos esclarecimentos e os seguintes 
ajustes transcritos e grifados: 

"Art. 4° As motivações ou denúncias poderão ser dirigidas 
via SEI diretamente para a Coordenação dos Cursos de 
Pós-Graduação e Extensão (CPEx),  ou via Sistema de 
Ouvidoria do Distrito Federal que encaminharão para a 
Direção Geral da ESCS para a formação da Comissão 
Disciplinar Específica." 

Após leitura, devidos esclarecimentos e ajustes, o COPGEP aprovou o 
prosseguimento junto ao CEPE para validação das alterações após revogação da 
Resolução nº 003/2003-ESCS/CEPE. 

  

Sem mais pautas, a reunião foi encerrada  às 10h16min. 

  

  
*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 
14/12/2020, às 16:41, 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 14/12/2020, às 
17:24, 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, Coordenador(a) de Pesquisa e Comunicação Científica-
Substituto(a), em 15/12/2020, às 11:25, 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 15/12/2020, às 16:10, 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. 

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=60033812&id_procedimento_atual=40997287&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=dec0ba418ef124c6c5a28616b9e1ae2a6f1525ca9d18eadb5cde4074552582b8


 

 

Documento assinado eletronicamente por PETRUZA DAMACENO DE BRITO - 
Matr.0135123-0, Docente do Curso de Graduação em Enfermagem, em 
15/12/2020, às 17:16, 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 CARMÉLIA MATOS SANTIAGO REIS - 
Matr.0000106-6, Coordenador(a) de Cursos de Pós-Graduação e Extensão, em 
16/12/2020, às 10:31, 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. 
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