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RESOLUÇÃO Nº 04/2017 DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO/CEPE/ESCS 

 

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE DOCENTE 

COLABORADOR NO ÂMBITO DA ESCOLA 

SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/ESCS 

 
 

O COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE DA ESCOLA 
SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS, e no uso das competências conferidas 
pelo Regimento da ESCS em seu art. 121, RESOLVE: 
 
Art. 1º. Fica instituído o Programa de Concessão de Bolsas para Docente Colaborador 
no âmbito da ESCS. 
 
Art. 2º. Podem ser candidatos a bolsista os profissionais de saúde com titulação de 
especialista, mestre ou doutor, com experiência comprovada de no mínimo 5 (cinco) 
anos em Aprendizagem Baseada em Problemas. 
 
Art. 3º. Compete ao Docente Colaborador o desenvolvimento de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, nos cursos de graduação e pós-graduação na ESCS. 
 
Art. 4º. Os Docentes Colaboradores são admitidos por meio de processo seletivo 
regulamentado em edital próprio. 
 
Art. 5º. O Programa consiste na concessão de bolsas para Docentes Colaboradores, 
com duração de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, prorrogável por igual período, apenas 
uma única vez. 
 
Art. 6º. O docente colaborador encaminhará ao final do período de vigência da bolsa 
relatório de atividades desenvolvidas 
§1º. A bolsa poderá ser renovada mediante, a aprovação do relatório pela coordenação 
a qual esta vinculado, referendado pelo CEPE, o Interesse da administração e a 
disponibilidade orçamentária.  
§2º É proibida nova concessão antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do 
encerramento de seu contrato anterior. 
 
Art. 7º. O Docente Colaborador poderá ser desligado da ESCS por ato próprio, a 
qualquer momento, mediante requerimento encaminhado a coordenação. 
 
Art. 8º O Docente Colaborador terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais. 
 
Art. 9º. A admissão no Programa Docente Colaborador não cria vínculo empregatício 
nem obrigação trabalhista ou funcional com a FEPECS. 

Art. 10. O Docente Colaborador deverá apresentar relatório das atividades realizadas a 
ser apreciado pela Coordenação a que está vinculado. 
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Art. 11. Os Docentes Colaboradores não terão representação nos colegiados, não lhes 
sendo facultado votar ou serem votados, ou exercer, concomitantemente ao 
recebimento da bolsa, cargos comissionados ou funções administrativas. 
 
Parágrafo único. É vedada a concessão da bolsa de docente colaborador a servidores 
da SES/DF que exerçam a atividade docente ou de preceptoria na ESCS, bem como a 
ocupantes de função comissionada ou de natureza especial. 
 
Art. 12. As despesas com o Programa correrão por conta das dotações orçamentárias 
da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, mantenedora da ESCS. 
 
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na presente data. 

Brasília, 24 de abril de 2017. 

 

PAULO ROBERTO SILVA 
CEPE/ESCS/FEPECS 

PRESIDENTE 


