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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Escola Superior de Ciências da Saúde

Resolução SEI-GDF n.º nº 001/2020 - CoCG Trancamento de Matrícula/2020 Brasília-DF, 29 de junho de 2020

RESOLUÇÃO DO COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  – CoCG/ESCS nº. 001/2020

 

ADEQUA excepcionalmente, para este ano le�vo de 2020 o prazo do
trancamento de matrícula previsto no calendário acadêmico dos Cursos de
Graduação da ESCS, devido a Emergência Sanitária causada pela COVID-19 em
todo país.
 

O COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – 
CoCG/ESCS no uso de suas competências conferidas pelo ar�go 12 do Regimento da ESCS aprovado pela
Portaria – SEE – DF nº 417, de 20/12/2018, DODF de 24/12/2018, e conforme reunião extraordinária
realizada no dia 20 de maio de 2020, de acordo com registros em ata no processo SEI nº 00064-
00000161/2020-29;

 

Considerando a Emergência Sanitária causada pela COVID-19 em todo país neste ano de 2020;

Considerando os ar�gos 88, 89 e 90 do Regimento Interno da ESCS, no qual tratam do Trancamento Geral
de Matrícula automá�co ou excepcional dos Cursos de Graduação da ESCS;

Considerando o ar�go 15 da Resolução 07/2017-CEPE/ESCS, que dispõe sobre o Regulamento do Estágio
Curricular Obrigatório – ECO em regime de internato da ESCS, RESOLVE;

 

Art. 1º - ADEQUAR, excepcionalmente, para este ano le�vo de 2020, em virtude da pandemia causada
pela COVID-19 o prazo do trancamento automá�co previsto no calendário acadêmico dos Cursos de
Graduação da ESCS na forma que se segue:

I - poderá ser concedido para os discentes de 2ª a 4ª série e do ECO do Curso de Medicina e de 2ª e 3ª
série e do ECO do Curso de Enfermagem em até 30 dias após o início das a�vidades em cenários de
prá�ca;

Parágrafo primeiro – Excepcionalmente será permi�do trancamento automá�co no primeiro ano dos
Cursos Graduação em Medicina e Graduação em Enfermagem da ESCS em até 30 dias corridos após o
início das a�vidades em cenários de prá�ca.

Parágrafo segundo – Excepcionalmente para os discentes do ECO que solicitarem trancamento haverá
aproveitamento somente dos rodízios plenamente concluídos e com obtenção de avaliação sa�sfatória
até o momento do trancamento. Os rodízios pendentes serão realizados no retorno às a�vidades no
período le�vo do ano seguinte;

Parágrafo terceiro – O discente com matrícula trancada deverá atentar-se para os demais incisos e
parágrafos do ar�go 89 do Regimento Interno da ESCS;

Parágrafo quarto - Os casos de trancamentos excepcionais, devido às situações específicas referentes à
Pandemia da COVID19, serão analisadas de acordo com o ar�go 90 do Regimento Interno da ESCS.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
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Brasília-DF, 24 de junho de 2020.

 

Ubirajara José Picanço de Miranda Junior

Escola Superior de Ciências da Saúde

Presidente

Documento assinado eletronicamente por UBIRAJARA JOSÉ PICANÇO DE MIRANDA JUNIOR -
Matr.0000146-5, Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde, em 01/07/2020, às 12:13,
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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