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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 002/2020 - CoCG Abrevia Duração de Séries/2020 Brasília-DF, 30 de junho de 2020

RESOLUÇÃO DO COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  – CoCG/ESCS nº. 002/2020

                                                                                                                                                                               
                                                 

REGULAMENTA a abreviação da 6ª série do Curso de Graduação em Medicina e
da 4ª série do Curso de Graduação em Enfermagem dos respec�vos Cursos
desta Escola Superior de Ciências da Saúde, excepcionalmente para este ano
le�vo de 2020, devido à emergência sanitária causada em todo país pela
COVID-19.

 

O COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – 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 reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas
nos dias 20/05/2020, 04/06/2020 e 20/06/2020, de acordo com registros em atas no processo SEI
nº 00064-00000161/2020-29, 

Considerando a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que em seu ar�go 2º diz:

Art. 2º  As ins�tuições de educação superior ficam dispensadas, em caráter
excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efe�vo
trabalho acadêmico, nos termos do disposto no caput e no § 3o do art. 47 da Lei
nº 9.394, de 1996, para o ano le�vo afetado pelas medidas para enfrentamento
da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de
2020, observadas as normas a serem editadas pelos respec�vos sistemas de
ensino.
Parágrafo único.  Na hipótese de que trata o caput, a ins�tuição de educação
superior poderá abreviar a duração dos cursos de Medicina,
Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras
a serem editadas pelo respec�vo sistema de ensino, cumpra, no mínimo: (grifo
nosso)

I - setenta e cinco por cento da carga horária do internato do curso
de medicina; ou
II - setenta e cinco por cento da carga horária do estágio curricular obrigatório
dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia.
 

Considerando a Informação Técnica nº 10 do Conselho de Educação do Distrito Federal, itens 2 e 3,
constante no processo SEI nº 00064-00001223/2020-10, que assim menciona:

“2. os estudantes do curso de Medicina que tenham cumprido setenta e cinco
por cento da carga horária do internato do curso, podem abreviar a duração
do curso, desde que devidamente regulamentado pela Escola Superior de
Ciências da Saúde”;

“3. os estudantes do curso de Enfermagem que tenham setenta e cinco por
cento da carga horária do estágio curricular obrigatório, podem abreviar a

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art47%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
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duração do curso, desde que devidamente regulamentado pela Escola Superior
de Ciências da Saúde”.
 

Considerando o inciso II do ar�go 1º da Resolução nº 11/2018 – CEPE/ESCS, no qual dispõe que o
discente deverá obrigatoriamente concluir integralmente as Unidades Educacionais correspondentes à
úl�ma série do Curso;

Considerando os calendários acadêmicos apresentados e aprovados na reunião extraordinária do CoCG,
do dia 04 de junho de 2020, dispostos nos ANEXOS I e II, RESOLVE:

 

Art. 1º Abreviar a duração da 6ª série do Curso de Graduação em Medicina e da 4ª série do Curso de
Graduação em Enfermagem, deste ano le�vo de 2020, em virtude da pandemia da COVID-19, sendo
requisito o cumprimento obrigatório da integralização do calendário acadêmico, proposto e aprovado
pelo CoCG, na forma dos ANEXOS I e II;

 

Art. 2º Devida à tomada de decisão pela abreviação dos Cursos de Graduação da ESCS para este ano de
2020 em virtude da pandemia da COVID-19, a outorga de grau antecipada deverá seguir o inciso II do
ar�go 1º da Resolução CEPE/ESCS nº 11/2018, bem como atentar-se para o ar�go 1º da presente
Resolução.

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

 

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 12:15,
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.

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= 42726438 código CRC= 13B7286F.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMHN Quadra 03 - Conjunto A - Bloco 01 Edi�cio Fepecs - Brasília-DF - Bairro Asa Norte - CEP 70.710-907 - DF

2017-1145 RAMAL 6863 E 6864

00064-00002248/2020-31 Doc. SEI/GDF 42726438


