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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 001/2020-COPGEP/2020 Brasília-DF, 17 de julho de 2020

 

RESOLUÇÃO DO COLEGIADO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E PESQUISA  – ESCS/COPGEP
nº. 001/2020.

                                                                                                                                                                                             
                                           

 

O COLEGIADO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E PESQUISA– COPGEP DA
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS, no uso de suas competências conferidas pelo
Regimento Interno da ESCS em seu art. 14º,  conforme deliberado nas reuniões ordinária de 18/12/2019 e
27/05/2020, com devidos registros em Atas e,  considerando a necessidade de regulamentar os programas de
intercâmbio estudantil entre a ESCS e outras instituições no que se refere à mobilidade nacional e
internacional de estudantes dos cursos de pós-graduação da ESCS, RESOLVE:

 

Art. 1º. Regulamentar no âmbito da ESCS a Mobilidade Acadêmica Estudantil (MAE) para estudantes
regularmente matriculados nos cursos dos programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu da ESCS.

 

Art. 2º. A MAE tem por objetivos oportunizar a troca de experiências e aprendizagens científicas, culturais e
humanas, contribuindo com a formação integral e com o desenvolvimento de competências interculturais e
acadêmicas dos estudantes.

 

Art. 3º. Os requisitos gerais para os estudantes da ESCS participarem da MAE são os seguintes:

 

I- Estar matriculado regularmente em cursos stricto sensu ou lato sensu ofertados pela pós-graduação da
ESCS;

 

II- Ter integralizado os créditos das disciplinas obrigatórias dos cursos de pós- graduação stricto sensu ou
o primeiro ano dos Programas de Residência ou então, ter cursado no mínimo 180 horas dos cursos
de especialização;

 

III- Não ter sido penalizado em processo disciplinar acadêmico;

 

IV- Apresentar documento atestando a concordância de seu orientador e do Coordenador de seu Curso
com a realização da MAE, em conformidade com o regimento de cada programa específico;
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V - Atender aos pré-requisitos exigidos pelo Instrumento de Cooperação Nacional ou Internacional de
que a ESCS seja parte signatária.

 

VI-Apresentar comprovação de proficiência na língua estrangeira, caso solicitado pelo programa do qual
pretende par�cipar;

 

VII – Apresentar documento comprobatório de aceite da Ins�tuição de des�no.

 

§1º O estudante da ins�tuição conveniada que requerer MAE na ESCS deverá seguir o regulamento da
ins�tuição de origem e da ESCS.

 

§2º O plano de estudo ou estágio deverá conter informações circunstanciadas das a�vidades acadêmicas
a serem desenvolvidas na ins�tuição de des�no, inclusive os componentes curriculares a cursar, com os
respec�vos conteúdos programá�cos, cargas horárias e equivalências previstas.

 

§3º Este Programa de Mobilidade Acadêmica Estudan�l não se aplica às solicitações de transferência de
estudantes entre as Ins�tuições.

 

Art. 4º. O estudante da ESCS interessado em participar da MAE deve cumprir os seguintes procedimentos:

 

 I – Protocolar requerimento, junto a Coordenação de Pós-Graduação e Extensão (CPEx), em formulário
próprio, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência, especificando o período de afastamento, a
instituição na qual pretende efetuar seus estudos e o plano de estudos ou estágio em conformidade no contido
do parágrafo segundo do Art. 3º.

 

II - Arcar com todas as despesas pessoais e estudantis decorrentes da sua adesão ao Programa de MAE,
incluindo os seguros de saúde.

 

III- Afastar-se das atividades acadêmicas regulares na ESCS, para fins de mobilidade nacional ou
internacional, somente após autorizado pelas instâncias citadas nesta Resolução.

 

DA GESTÃO DA MOBILIDADE ACADÊMICA ESTUDANTIL NACIONAL E INTERNACIONAL

 

 Art. 5º Compete à Direção da ESCS:

 

 I - Ser o interlocutor da MAE junto às comunidades acadêmicas;

 

II- Dar ampla divulgação dos programas de MAE;
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III - Gerenciar os procedimentos da MAE nos termos dos respectivos editais;

 

IV - Assinar, como representante da ESCS, o instrumento de cooperação técnica com as instituições de
ensino nacionais e internacionais;

 

V – Submeter aos respectivos colegiados os projetos de cooperação técnica nacionais e internacionais,
quando couber.

 

Art. 6º Compete à CPEx:

 

I - Receber requerimentos de mobilidade acadêmica de estudantes de pós-graduação e encaminhar ao
respectivo Coordenador do Curso de Pós-Graduação em que o estudante estiver matriculado;

 

III- Emitir documento de apresentação do estudante à instituição de destino;

 

IV - Fornecer aos estudantes das instituições conveniadas em mobilidade acadêmica com a ESCS,
documentação comprobatória das atividades realizadas;

 

V - Receber cópia de documento que comprove as atividades desenvolvidas na mobilidade acadêmica,
emitida pela instituição de destino, acompanhada do original e traduzida para o português.

 

Art. 7º. A documentação comprobatória das atividades desenvolvidas na MAE deverá ser protocolada junto a
CPEx, para análise e parecer do coordenador dos respectivos cursos e emissão dos pareceres conclusivos
sobre as formas de aproveitamento da atividade.

 

Art. 8º. O Parecer Conclusivo sobre o Aproveitamento Acadêmico deve obrigatoriamente conter:

 

§1º No caso da pós-graduação lato sensu na modalidade residência indicar o Aproveitamento Acadêmico na
forma de estágio optativo, conforme Regulamento Interno dos Programas de Residência.

 

§2º No caso da pós-graduação stricto sensu, o Parecer Conclusivo deve considerar ou não a equivalência de
disciplinas ou módulos cursados na MAE, com carga horária, visando determinar integralização curricular e 
estabelecimento de plano de trabalho para complementação das atividades curriculares, caso necessário. 
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Art. 9º. A duração da MAE deve ser limitada conforme o Regimento ou as regras de cada Curso.

 

Art. 10. Os estudantes participantes do Programa de MAE deverão:

 

 I - Dedicar-se integralmente e com empenho às atividades da mobilidade previstas no Plano de Estudos do
programa de mobilidade;

 

II - Obedecer à legislação e às regras de conduta do país de destino, bem como as normas internas da
instituição receptora;

 

III - Respeitar os regulamentos da MAE das duas instituições;

 

IV - Manter atualizados, junto à CPEx/ESCS, o endereço, telefone, endereço eletrônico e demais dados
necessários à sua localização na Instituição receptora bem como informações relativas às viagens de ida e de
retorno;

 

V - Auxiliar na divulgação da MAE entre os demais estudantes da pós-graduação da ESCS, prestando
informações sobre sua experiência sempre que solicitado;

 

VI - Comunicar CPEx, de imediato e por escrito, a ocorrência de qualquer fato que interrompa, suspenda ou
cancele sua participação na MAE, com esclarecimento dos motivos;

 

VII - Responsabilizar-se pela obtenção de passaporte, guarda e renovação de visto de estudo e de quaisquer
outros documentos exigidos pelo país de destino para efeito de ingresso ou permanência em território
nacional;

 

VIII - Responsabilizar-se pelo atendimento a todas as normas da Administração Pública, quando da condição
de servidor público, em todas as etapas da MAE, desde a solicitação até o retorno às suas atividades;

 

Art. 11. Os casos omissos serão deliberados e decididos pela Direção da ESCS.

 

Art.12. 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. 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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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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