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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 004/2020-COCG/2020 Brasília-DF, 17 de julho de 2020

 

RESOLUÇÃO DO COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  – ESCS/COCG nº. 004/2020.

                                                                                                                                                                                                                                         

Regulamenta os Módulos dos Cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS

 

O COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – CoCG/ESCS, no uso de suas competências
nos termos do inciso II, ar�go 12, do Regimento Interno da ESCS, em Reunião Extraordinária realizada no dia 16 de outubro de 2019, conforme registros em Ata,
e,  considerando a necessidade de regulamentar os Módulos dos Cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS, RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar o Regulamento dos Módulos de Atualização (Medicina) e Prá�cas Complementares em Enfermagem (Enfermagem) denominados Módulo
Ele�vos.

 

CAPÍTULO I

DAS DEFINIÇÕES

 

Art. 2º  Os módulos ele�vos são a�vidades acadêmicas obrigatórias, constantes das matrizes curriculares dos cursos de graduação da ESCS, de acordo com os
calendários acadêmicos. Têm como caracterís�cas serem escolhidas pelos estudantes e possibilitarem a imersão em serviços de saúde e áreas afins.

§1º As ele�vas propostas pelos docentes são denominadas ele�vas internas.

§2º As ele�vas propostas pelos estudantes são denominadas ele�vas externas.

 

Art. 3º São obje�vos dos módulos ele�vos:

I. Aprofundamento da Integração Ensino-Serviço;

II.  Propiciar ao estudante a flexibilização e individualização do currículo;

III. Promover a troca de experiências entre estudantes de diferentes ins�tuições de ensino superior e cursos;

IV. Ampliação da diversidade das experiências educacionais do currículo das graduações da ESCS.

 

Art. 4º  As Ele�vas têm como estratégia educacional essencial o desenvolvimento de a�vidades prá�cas supervisionadas, realizadas em serviços de saúde ou
áreas afins, voltadas para ciências básicas ou clínicas.

 

Parágrafo único. As a�vidades teóricas e reflexões sobre as prá�cas nos módulos ele�vos são obrigatórias e devem perfazer no mínimo 20% e no máximo 30%
da carga horária.

 

Art. 5º As ele�vas são realizadas, preferencialmente, integrando estudantes e docentes dos diferentes cursos de graduação da ESCS.

 

CAPÍTULO II

DOS CENÁRIOS

 

Art. 6º Os cenários de ensino aprendizagem das ele�vas internas são os serviços de saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

 

Art. 7º Os cenários de ensino-aprendizagem das ele�vas externas são serviços de saúde ou ins�tuições de ensino com graduação na área de saúde.

 

Parágrafo único. São critérios para a aprovação de um cenário de ensino- aprendizagem para as ele�vas externas, o cumprimento de pelo menos um desses
itens relacionados abaixo:

 

I. Serviço público da área de saúde, voltado para ciências básicas ou clínicas, que seja cenário regular de ensino-aprendizagem de graduação da área de saúde;
dentro ou fora do DF;

II. Serviço público que seja cenário de ensino-aprendizagem de graduação ou pós- graduação na área de saúde, voltado para ciências básicas ou clínicas, de fora
do DF, cuja ele�va seja acompanhada diretamente por um docente da ESCS;

III. Serviço público de saúde que atue na Estratégia Saúde da Família, cujo médico de família e comunidade seja �tulado nesta especialidade;

IV. Ins�tuição pública ou privada, que ofereça Programas de Residência credenciados pelo MEC na área da ele�va;

V. Serviço de Saúde vinculado a Ins�tuições de Ensino Superior no Brasil, e que formalizem convênio ou termo de cooperação acadêmico junto à ESCS, conforme
minuta padrão do Anexo I desta Resolução;

VI. Serviço de Saúde vinculado à ins�tuição de ensino superior internacional e que formalize Termo de Cooperação acadêmica junto à ESCS;
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VII. Ins�tuição de Ensino Superior com graduação na área de saúde e que formalize convênio acadêmico junto à ESCS, conforme minuta padrão do Anexo I desta
Resolução.

 

Art. 8º Para os casos de ele�vas fora do DF e fora do país, há ainda a exigência do cumprimento das resoluções específicas da ESCS sobre a mobilidade estudan�l
nacional e internacional.

 

CAPÍTULO III

DA SUPERVISÃO

 

Art. 9º As Ele�vas internas são supervisionadas pelos docentes dos cursos de graduação da ESCS.

 

§1º Cada docente pode par�cipar apenas da programação de uma ele�va.

§2º Cada projeto de ele�va terá um coordenador, no máximo, três docentes, garan�ndo o mínimo de dois e, no máximo, de seis estudantes por docente.

§3º Os casos excepcionais serão julgados na comissão de currículo.

 

Art. 10  São atribuições do docente coordenador durante a supervisão da ele�va:

I. Intermediar a entrada dos estudantes no cenário de ensino, apresentar e preparar o ambiente do serviço para o acolhimento;

II. Apresentar aos estudantes as normas internas do serviço;

III. Controlar a frequência dos estudantes;

VI. Garan�r o cumprimento integral da programação;

V. Par�cipar diretamente da supervisão durante toda a carga horária;

VI.  Preencher adequada e rigorosamente os formatos de avaliação.

 

Art. 11 As Ele�vas externas serão ofertadas e supervisionadas por profissional que atenda aos critérios estabelecidos neste ar�go.

§1º Para assumir a supervisão das ele�vas externas o profissional deverá apresentar pelo menos um dos seguintes itens na área de realização da ele�va:

I. Ser profissional de saúde com �tulo de especialista, mestre ou doutor;

II. Ser Servidor público, de nível superior, do quadro regular, com no mínimo, �tulo de especialista;

III. Ser docente de Ins�tuição de Ensino Superior onde será realizada a Ele�va.

 

Art. 12 São atribuições do supervisor durante a realização da ele�va externa:

I. Intermediar a entrada dos estudantes no cenário de ensino, apresentar e preparar o ambiente do serviço para o acolhimento;

II. Apresentar aos estudantes as normas internas do serviço;

III. Controlar a frequência dos estudantes durante a ele�va;

IV. Garan�r o cumprimento integral da programação da ele�va;

V. Garan�r a supervisão, por profissional capacitado, de todas as prá�cas da Ele�va;

VI. Preencher adequadamente os formatos de avaliação dos estudantes fornecidos pela ESCS.

 

Art. 13  É vedado aos residentes médicos e de áreas profissionais assumirem a supervisão dos Módulos Ele�vos.

 

CAPÍTULO IV

DA ESCOLHA DA ELETIVA INTERNA PELO ESTUDANTE

 

Art. 14 Os critérios de desempate para escolha da ele�va interna pelo estudante são os seguintes:

I. Resultado do Teste de Progresso;

II. Número de Reavaliações (R1) que realizou;

III. Em caso de empate, o critério é o menor número de faltas registradas, em relação em ordem crescente, elaborada pela Secretaria de  Cursos, em  todas  as
a�vidades acadêmicas da série, até o final de setembro.

IV. Persis�ndo o empate, há sorteio entre os interessados na ele�va.

 

Parágrafo único. Para efeito de classificação, caso o estudante não tenha realizado o Teste de Progresso, a sua nota neste teste será zero.

 

CAPÍTULO V

DAS ELETIVAS EXTERNAS

 

Art. 15 Caberá ao supervisor elaborar o projeto da Ele�va Externa em conjunto com o estudante.

 

Art. 16 A solicitação de autorização da ESCS para o desenvolvimento da Ele�va Externa deve ser feita à respec�va Coordenação das ele�vas da série pelo
estudante ou grupo de estudantes interessados no prazo previsto neste regulamento.
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Art. 17 O estudante deve ser formalmente apresentado ao serviço receptor por meio de carta da Coordenação do Curso de Graduação da ESCS, no qual está
matriculado, dirigida ao chefe do serviço de saúde, conforme minuta de formulário do Anexo II desta Resolução.

 

Art. 18 A solicitação do estudante é avaliada pela Comissão de Currículo do Curso.

 

Parágrafo único. A solicitação para par�cipar de ele�va externa é realizada pela apresentação dos seguintes documentos:

 

I. Formulário de Declaração do supervisor, devidamente preenchido e assinado, com a anuência do chefe do serviço de saúde que concordam em receber o(s)
estudante(s) no respec�vo cenário de ensino, no período determinado, conforme minuta de formulário do Anexo III desta Resolução. Nesta mesma declaração
deverá constar a concordância do supervisor em preencher, ao término da ele�va, os seguintes documentos:

 a) Avaliação final por meio do Formato (F3EL da ESCS – Anexo V) e;

 b) Declaração de cumprimento da ele�va com a carga horária estabelecida, de acordo com os termos da ESCS.

 

II. Formulário de Programação de ele�va, devidamente preenchido e assinado, dirigido ao Coordenador das ele�vas da série contendo: programação da ele�va;
obje�vo geral e obje�vos específicos; cronograma das a�vidades; nome do serviço de saúde onde será realizado, nome do supervisor e formato de avaliação
proposto, conforme minuta de formulário do Anexo IV desta Resolução.

 

Art. 19 Compete à ESCS providenciar, em favor do estudante, seguro de acidentes pessoais, conforme determina a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

 

Parágrafo único. No caso de ele�va fora do país, o seguro será custeado pelo próprio estudante.

 

Art. 20 O número mínimo de estudantes por ele�va externa é de dois e no máximo seis.

 

Parágrafo único. Exceção ao caput deste ar�go, no caso de projetos individuais de estudantes que irão realizar a ele�va em outra unidade da federação ou fora
do país.

 

CAPÍTULO VI

DA PROGRAMAÇÃO DAS ELETIVAS INTERNAS E EXTERNAS

 

Art. 21 No programa da Ele�va deve constar, explicitamente, o nome do profissional que irá supervisionar cada a�vidade.

 

Parágrafo único. As a�vidades poderão ser reprogramadas, caso necessário, desde que pactuadas entre o supervisor e todos os estudantes matriculados.

 

Art. 22. É permi�da a realização de a�vidades noturnas durante as ele�vas até no máximo às 22 horas, desde que não ultrapassem 30% das a�vidades
programadas.

 

CAPÍTULO VII

APROVEITAMENTO DE ESTUDO COMO ELETIVA

 

Art. 23 É permi�do ao estudante solicitar aproveitamento de estudos para equivalência da carga horária de Ele�vas, em casos de realização de projetos
acadêmicos, mobilidade acadêmica ou estágios externos acadêmicos relacionados ao curso de graduação do estudante, que sejam devidamente comprovados e
cumpram as normas dispostas nesta resolução.

§1º A solicitação deverá  ser endereçada à respec�va coordenação  do curso de graduação para aprovação.

§2º A solicitação deverá ser encaminhada, até 60 (sessenta) dias antes do início do módulo ele�vo.

§3º Da decisão da coordenação do curso, caberá recurso em úl�ma instância para a Comissão de Currículo.

 

CAPÍTULO VIII

DA OFERTA E DOS PRAZOS

 

Art. 24 As propostas das ele�vas externas serão apresentadas ao Coordenador da respec�va série até 60 (sessenta dias) antes do início da ele�va e terão a
aprovação divulgada até 30 (trinta) dias antes do início destes módulos.

 

Parágrafo único. O resultado da aprovação das propostas das ele�vas externas pela Comissão de Currículo deve ser informado ao interessado antes da
divulgação das ofertas das ele�vas internas.

 

Art. 25 As propostas das ele�vas internas devem ser apresentadas ao Coordenador da respec�va série até 45 (quarenta e cinco) dias antes do seu início e a
divulgação das vagas deve acontecer até 20 (vinte) dias antes do início das ele�vas.

 

Art. 26 O resultado geral da distribuição das ele�vas internas e externas deverá ser divulgado, pelas coordenações dos cursos, até 20 (vinte) dias antes do início
das a�vidades.

 

CAPÍTULO IX

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
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DO PERÍODO E DURAÇÃO

 

Art. 27 As ele�vas são realizadas durante o período pré-estabelecido pelo Calendário Acadêmico.

 

Art. 28 As ele�vas têm carga horária total de 80 (oitenta) horas por estudante, sendo estas distribuídas, em média de 20 (vinte) horas semanais da 2ª a 4ª série e
de 26 (vinte e seis) horas para a 1ª série.

 

Art. 29 No internato, as ele�vas têm carga horária total de 160 (cento e sessenta) horas por estudante, sendo estas distribuídas, em média de 40 (quarenta)
horas semanais.

 

Art. 30 A programação das ele�vas e sua carga horária devem ser cumpridas integralmente, excluindo-se de seu cronograma de a�vidades, as datas de
realização de exames de reavaliação.

§1º O estudante autorizado a realizar a ele�va externa deve, obrigatoriamente, par�cipar de todas as avaliações ou reavaliações de estágios ou de unidades
educacionais programadas para o período da ele�va.

§2º O estudante que �ver de par�cipar da segunda reavaliação (R2), não poderá realizar ele�va externa fora do Distrito Federal.

 

CAPÍTULO X

DOS DEVERES DOS ESTUDANTES DURANTE A ELETIVA

 

Art. 31 São deveres dos estudantes durante os Módulos Ele�vos:

I. Executar, junto à coordenação de série, todos os procedimentos necessários para a inscrição e a realização da sua ele�va;

II. Respeitar as normas internas do cenário de ensino-aprendizagem da ele�va;

III. Par�cipar a�vamente das a�vidades teóricas e prá�cas da ele�va;

IV. Cumprir, no mínimo 75% da carga horária total programada para a ele�va, exceto no internato que deve ser de 100%;

V. Preencher adequada e rigorosamente os formatos de avaliação dos docentes;

VI. Arcar com todas as despesas que se façam necessárias para a realização do seu Módulo Ele�vo externo.

 

CAPÍTULO XI

DA AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE

 

Art. 32 A avaliação soma�va do estudante nas ele�vas, internas e externas, é realizada u�lizando o formato F3EL (Anexo V).

 

 

CAPÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 33 Os casos não previstos neste Regulamento serão deliberados e decididos pelas coordenações dos cursos de graduação e, cabendo recurso, à respec�va
Comissão de Currículo.

 

Art.34. Ficam revogadas demais disposições em contrário, e as Resoluções nº 16/2014-CEPE e nº 07/2016-CEPE por meio da Resolução SEI-GDF n.º 001/2020-
ESCS/CEPE.

 

Art. 35. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Brasília, 17 de julho de 2020.

 

 

MARTA DAVID ROCHA DE MOURA 

Colegiado de Cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde

Presidente
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ANEXO I

 

MINUTA PADRÃO DE CONVÊNIO/TERMO COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO/CONVÊNIO Nº          /           -ESCS

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA CELEBRADO ENTRE A ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS  DA  SAÚDE-ESCS E A
________________________________________________________________________________,VISANDO_______________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

A ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE- ESCS, man�da pela  FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE-FEPECS, fundação pública
vinculada a SES/DF, inscrita sob o CNPJ n° 04.287.092.0001/93, situada no SMHN Quadra 03, Conjunto A, Bloco 01 – CEP: 70710-907, telefone: (61) 3326-9300,
Edi�cio FEPECS – Brasília/DF, representada neste ato por  seu Diretor-Geral,                                                                                           ,brasileiro,                                     ,
residente   e   domiciliado   nesta   Capital,   portador   da   Carteira   de   Iden�dade  nº                                    SSP/        e   do  CPF  nº
                                                               e  a ____________________________________________________, inscrita     no     CNPJ     sob  nº                                               
     ,  com  endereço à Rua                                                          , n.º                         -                                      -                                                - CEP:                     -_____ , neste 
ato representado por                                                                       , brasileiro, portador da carteira   de iden�dade  nº                              ,  expedida  pelo   SSP/____,  e 
do  CPF   nº                                        ,                                                                                              , resolvem celebrar o presente Convênio para cooperação mútua visando
o desenvolvimento de Módulos de Atualização (Medicina)  e Prá�cas Complementares em Enfermagem (Enfermagem) denominados Módulo Ele�vo Externo,
nos termos da legislação per�nente em vigor e de acordo com os termos e condições a seguir pactuados.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 

O presente Termo tem por objeto a cooperação técnico-cien�fica de execução de Módulos de Atualização (Medicina)  e Prá�cas Complementares em
Enfermagem (Enfermagem) denominados  Módulo  Ele�vo  Externo para Estudante da                    série do curso  de  graduação  em                                                     
da ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS) para complementar a sua formação educacional e profissional,  nas dependências da                                          
                                                                                                                      .

 

Parágrafo Primeiro: O intercâmbio firmado por meio deste Termo será feito na forma de cumprimento das a�vidades prá�cas supervisionadas e de a�vidades
didá�cas integrantes  do                                                                                                                                   possibilitando a ampliação dos conhecimentos teórico-
prá�cos, contribuindo para o aperfeiçoamento, criação de novos horizontes e formação profissional.

 

Parágrafo Segundo: A cooperação de a�vidades teórico prá�cas restringe-se aos Módulos de Atualização (Medicina)  e Prá�cas Complementares em
Enfermagem (Enfermagem) denominados Módulo Ele�vo Externo, sendo o estudante regularmente matriculados e frequentes ao respec�vo Curso de
Graduação.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO

 

O acompanhamento, coordenação e a fiscalização da execução do presente Termo dar-se-ão  através da Coordenação
                                                                              da Escola Superior de Ciências da Saúde.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS SOLICITAÇÕES

 

As solicitações para o encaminhamento dos estudantes, que têm como ins�tuição formadora,    a    ESCS   e   executora                                                             , deverá
ser formalizadas, observando o disposto neste Termo, consensualmente entre as partes através de Termo de Compromisso que será arquivada por cada Parte
para registro, controle e demais efeitos legais, na qual serão estabelecidos de maneira circunstanciada: clínica de interesse/área de concentração; os obje�vos;
quan�ta�vo de estudantes; planejamento das a�vidades; período e cronograma das a�vidades; nome do responsável pela supervisão do ensino clínico.

 

CLAUSULA QUARTA – DA SUPERVISÃO

 

1. As a�vidades a serem desenvolvidas deverão ser supervisionadas por profissionais designados pelas Partes, em consonância com as normas aplicáveis à
espécie e com os obje�vos preconizados no__________________________________ .

2. Os estudantes serão fiscalizados, supervisionados e orientados por Coordenador
da                                                                                                                                                         .
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CLÁUSULA QUINTA – DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

 

Caberá a ESCS, em ele�va no território brasileiro, providenciar, a favor do estudante, seguro de acidentes pessoais, conforme o previsto no art. 9º, parágrafo
único, da Lei nº 11.788/08, necessariamente antes da inserção do estudante no cenário de ensino. No caso de ele�va fora do país, o seguro será custeado pelo
próprio estudante.

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR

 

a) Para a execução do objeto do presente Termo de Cooperação não haverá repasse de recursos financeiros entre os partícipes.

b) A cooperação de atividades teórico-práticas não gerará qualquer vínculo empregatício, estatutário ou contratual de qualquer natureza, entre o estudante e a parte
que o receber e isentará as partes de qualquer responsabilidade própria, solidária, subsidiária ou mesmo divisível, de natureza trabalhista, previdenciária ou tributária
relativas à execução do objeto deste instrumento.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

 

As partes convenentes comprometer-se-ão a:

a)____________________________________;

b) ____________________________________;

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

 

O  presente  Termo  de  Cooperação  vigorará  pelo prazo de ____________ (                           ) meses, podendo ser alterado por Termo Adi�vo acordado entre as
partes.

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

 

a) Além das hipóteses legais, o presente Instrumento poderá ser rescindido, quando verificada a ocorrência do descumprimento de qualquer de suas cláusulas
e/ ou condições, independentemente de no�ficação, protesto e interpelação para esse fim específico.

b) A rescisão de pleno direito ocorrerá independentemente de no�ficação, no termo final ajustado, ou caso uma das Partes tenha medida de recuperação
judicial/ extrajudicial, falência ou insolvência decretada judicialmente ou, ainda, caso se encontre em situação que afete a sua capacidade de cumprir as
obrigações previstas neste Contrato.

c) A rescisão deste Instrumento poderá ocorrer por inicia�va de qualquer uma das Partes, desde que comunicado à outra, por escrito, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias.

d) Na hipótese de rescisão, estando em curso algum intercâmbio, os estudantes deverão retornar a sua ins�tuição de origem.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

a) Toda e qualquer alteração aos termos constantes neste Instrumento deverá ser feita através de Termo Adi�vo sequencial.

b) Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes, observada sempre a legislação vigente aplicável à espécie.

c) As Partes se comprometem a observar o princípio obje�vo da boa-fé, obrigando-se ao correto adimplemento da relação ora formada, assumindo o dever de
cooperação e abstenção da prá�ca de atos lesivos aos legí�mos interesses do outro sujeito contratual.

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO

 

Fica eleito, em comum acordo, o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas da execução deste
convênio.

 

E, por estarem assim acordes, depois de lido e achado conforme, e o presente instrumento assinado pelas partes em 02 (duas) vias, na presença
das testemunhas abaixo nomeadas.

 

Brasília/DF,           de                                 de               .

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS)

                                                                                             Testemunhas

1)                                                                                         

                                                                    CPF:

2)                                                                                          

                                                                     CPF:
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ANEXO II

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO

MEMORANDO N°            /20         -ESCS/SES-DF

 

Brasília,             de                                      de 20         

 

Para:

Assunto: Eletivas

 

Senhor Diretor (a),

Apresentamos  o (a) estudante                                                                       ,matriculado  (a)  sob o n°            /               na _____a

(_________________) série do curso de                                       da ESCS/SES-DF, o (a) qual deseja realizar nessa Unidade da SES/DF o Módulo de Ele�va, unidade
educacional obrigatória, com carga horária semanal  de               (                             )   horas,   perfazendo   o   total de                       (                  ) horas com a duração
de quatro semanas, nesse Serviço.

O referido estágio não formará vínculo emprega�cio, nem gerará quaisquer ônus para a Ins�tuição ou para a ESCS.

O (A) estudante deverá ser permanentemente supervisionado (a) pelo(a) Dr (a).                                                                     , médico (a) dessa
Ins�tuição.

Ao final do estágio, o supervisor deverá preencher a Avaliação Final, através de Formato Específico da ESCS - F3 EL e emi�r Declaração do
cumprimento do estágio, com a carga horária e a programação desenvolvida.

 

Atenciosamente.

 

_________________________________________________

Coordenador (a) do Curso de Graduação em __________________

Escola Superior de Ciências da Saúde
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ANEXO III

 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO SERVIÇO

 

Declaramos para os devidos fins que concordamos em receber o(s) estudante(s) abaixo discriminado(s), matriculado(s) na _______ série do curso 
de  graduação em_______________________da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS/SES-DF, para a realização do Módulo de Atualização (Ele�va),
unidade educacional de caráter obrigatório, com carga horária total de 80 (oitenta) horas, na área de                                                 .

Ao final do estágio, o supervisor do módulo preencherá a avaliação final por meio do Formato Específico – F3 EL da ESCS e a Declaração de
cumprimento do estágio, com a carga horária e a programação desenvolvida.

 

Brasília,             de                                      de 20         

 

NOME MATRÍCULA Série

   

   

   

   

   

   

 

___________________________________

Supervisor

 

 

____________________________________

Chefe do Serviço
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ANEXO IV
(ARTIGO 18 – Inciso II)

 

PROJETO DE ELETIVA
NOME DO PROJETO DE ELETIVA

NÚMERO DE VAGAS

 

01– Dados dos Estudantes

 

Nome:

Matrícula do estudante:

Série:

Endereço:

Telefone:                                           Celular:

E-mail:

 

Nome:

Matrícula do estudante:

Série:

Endereço:

Telefone:                                           Celular:

E-mail:

 

02– Dados da Ins�tuição (Local)

 

Nome da Ins�tuição:

Nome do Departamento ou Unidade de Saúde: Endereço:

Telefone:

E-mail:

 

03– Dados do Supervisor (Supervisão)

 

Nome do Supervisor:

Titulação:

Endereço: Telefone:

E-mail:

 

04– Obje�vo Geral:

 

 

05 – Obje�vos Específicos:

 

 

06– Descrição da A�vidade:
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07– Cronograma das A�vidades:

1ª Semana: De    /    /201_ a     /    /201_

Data Horário Local A�vidade
Supervisor    /    Grupo    de

alunos

Segunda-feira     

Terça-feira     

Quarta-feira     

Quinta-feira     

Sexta-feira     

 

2ª Semana: De    /    /201_ a    /    /201_

Data Horário Local A�vidade
Supervisor     /    Grupo     de

alunos

Segunda-feira     

Terça-feira     

Quarta-feira     

Quinta-feira     

Sexta-feira     

 

3ª Semana: De    /    /201_ a    /    /201_

Data Horário Local A�vidade
Supervisor    /    Grupo    de

alunos

Segunda-feira     

Terça-feira     

Quarta-feira     

Quinta-feira     

Sexta-feira     

 

4ª Semana: De    /    /201_ a    /    /201_

Data Horário Local A�vidade
Supervisor    /    Grupo    de

alunos

Segunda-feira     

Terça-feira     

Quarta-feira     

Quinta-feira     

Sexta-feira     

 

 

08-Distribuição da carga horária conforme a�vidade

A�vidade Horas

Discussão  

Prá�ca clínica  
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Avaliação  

  Total                                                                                           

 

09-Conteúdo Programá�co:

 

10-Bibliografia:

 

11.Avaliação:

Ao final do estágio, o supervisor do módulo preencherá a avaliação final por meio do Formato F3 EL da ESCS, além da Declaração de Cumprimento do
Estágio, que requer um mínimo de 75% de frequência na programação estabelecida.

12-Declarações do Chefe do Serviço de conhecimento e concordância em receber os estudantes de acordo com os termos da ESCS (Anexo II-a).
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ANEXO IV

 

FORMATO  F3EL

Unidade Educacional:                                                                                                                                   

Turma:                      Série:                        Grupo:                            Data:          /           /              

Estudante :                                                                                                                                      

 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM Sa�sfatório Insa�sfatório

1. Formula perguntas, hipóteses ou explicações com o bom uso do conhecimento adquirido no campo ele�vo   

2. Busca informações de boa qualidade   

3. Aplicai conhecimento novo às situações que encontrou na ele�va.   

4. Demonstra entender conceitos de forma verbal e escrita.   

5. Aplica o conhecimento adquirido em outras situações que vivenciou na ele�va   

6. Demonstra evidência de senso crí�co.   

TRABALHO EM GRUPO e RELAÇÃO INTERPESSOAL

7. Colabora na construção cole�va do conhecimento, compar�lhando informações   

8. É Pontual.   

9. É Assíduo   

10. É Responsável   

11. Demonstra respeito e atenção   

12. Demonstra autonomia   

13. Demonstra mo�vação   

CONCEITO FINAL:   

FEEDBACK

 

 

 

 

 

Comentários adicionais, sugestões e recomendações

 

 

 

 

 

_______________________________                                         ____________________________________

                                                 Assinatura do tutor                                                                           Assinatura do estudante                                                
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FORMATO  F5EL

Unidade Educacional:                                                                                                                                   

Turma:                      Série:                        Grupo:                            Data:          /           /              

Estudante :                                                                                                                                      

Avalie as asser�vas em relação à unidade educacional Ele�vas.

Obje�vos educacionais
Discordo

totalmente
Discordo Indiferente Concordo

Concordo

totalmente

1. Os obje�vos expressaram com clareza os
desempenhos e as habilidades pretendidas

 

 
    

2. Os obje�vos estabeleceram ar�culação
interdisciplinar.      

3. Promoveram abordagem das dimensões
biopsicossociais      

4.  Os obje�vos foram alcançados.      

Organização didá�co pedagógica.

5. Os recursos educacionais foram adequadamente
planejados para a�vidades desenvolvidas      

6. As a�vidades foram relevantes para a sua futura
prá�ca profissional      

7. Propiciaram a ar�culação entre a teoria e a prá�ca.      

8. Favoreceram o desenvolvimento dos desempenhos
programados.      

Avaliação de infra-estrutura

9. Os cenários, os materiais e os recursos foram
suficientes e adequados      

10. A equipe de saúde foi recep�va nos cenários das
a�vidades.      

TOTAL:      

11. Você recomendaria esta ele�va a outro estudante.

 

12. Que aspectos precisam melhorar? Jus�fique.

 

13. Comentários adicionais, sugestões e recomendações

 

 

_______________________________                                         ____________________________________

              Assinatura do tutor                                                                           Assinatura do estudante                   

 

Documento assinado eletronicamente por MARTA DAVID ROCHA DE MOURA - Matr.0050361-4,
Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde, em 20/07/2020, às 10:44, 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.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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