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RESOLUÇÃO Nº. 002/2021 – ESCS/CEPE

 

DISPÕE SOBRE O PROCESSO DISCIPLINAR ESCOLAR E ADMINISTRATIVO DO CORPO DISCENTE DO CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE -
ESCS, no uso de suas competências conferidas pelo Regimento Interno da ESCS em seu art. 9º, bem como
deliberado em Reunião Ordinária de 09/12/2020, e o devido registro em Ata, RESOLVE:

 

Art. 1º Criar por esta Resolução, o Regime Disciplinar Administra�vo Escolar do Corpo Discente da Pós-
Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS, dispondo sobre a tramitação do Processo
Disciplinar Escolar e Administra�vo, bem como das sanções disciplinares a serem aplicadas.

 

CAPÍTULO I

Do Regime Disciplinar

 

Art. 2º O corpo discente ficará sujeito às sanções disciplinares, sendo consideradas a natureza, a gravidade e
os danos decorrentes da infração come�da, da seguinte forma:

I. Advertência escrita.

II. Suspensão entre 7 (sete) e 30 (trinta) dias.

III. Desligamento.

IV. Cassação do �tulo acadêmico ob�do no programa.

 

Art. 3º As sanções referidas no art. 2º serão aplicadas pela Direção Geral da ESCS, após direito de ampla
defesa e do contraditório avaliadas por Comissão Disciplinar Específica;

§ 1º A reincidência acarreta a aplicação de sanções hierarquicamente mais graves.

§ 2º Todas as sanções disciplinares aplicadas serão comunicadas à Secretaria de Curso e registradas na pasta
do discente.

 



Art. 4º As mo�vações ou denúncias poderão ser dirigidas via SEI diretamente para a Coordenação de  Cursos
de Pós-Graduação e Extensão (CPEx) ou via Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal que encaminharão para
a Direção Geral da ESCS para a formação da Comissão Disciplinar Específica.

 

Art. 5º As sanções a que se refere o Art. 2º serão aplicadas conforme as seguintes infrações disciplinares:

I - Da advertência escrita, quando:

a) Por descumprimento das normas determinadas por órgãos ou autoridades acadêmicas;

b) Perturbar a ordem nas dependências �sicas da ESCS, bem como, em outros locais onde se realizem
a�vidades acadêmicas curriculares;

c) Divulgar material audiovisual referente à prá�ca acadêmica com pacientes, cadáveres, animais ou peças
anatômicas em qualquer meio de comunicação sem o prévio consen�mento dos envolvidos. Isso inclui tanto
as mídias sociais existentes como também aquelas que venham a ser desenvolvidas.

d) Por leve dano ao patrimônio público, com ressarcimento ao erário.

 

II - Da suspensão entre 7 (sete) e 30 (trinta) dias, quando:

a) Por desacato, calúnia, injúria, difamação e ameaça a qualquer autoridade acadêmica ou a qualquer
membro do corpo docente, corpo discente, técnico administra�vo;

b) Agir com falta de decoro ou com ofensa ao pudor, fora dos casos �pificados na legislação penal, nas
dependências �sicas da ESCS bem como, em outros locais onde se realizem a�vidades acadêmicas
curriculares;

c) Por moderado dano ao patrimônio público, com ressarcimento ao erário;

d) Divulgar informação sobre assunto cien�fico de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo
inverídico.

 

III - Do desligamento do curso, quando:

a) Por ofensa �sica ou assédio/importunação sexual ou moral, agressão �sica a qualquer autoridade
acadêmica ou a qualquer membro do corpo docente, técnico, administra�vo ou discente e ao público em
geral com o qual �ver contato em a�vidades curriculares da ESCS ou em outros locais onde se realizem
a�vidades acadêmicas curriculares;

b) Por improbidade na execução de a�vidades acadêmicas;

c) Tomar qualquer a�tude preconceituosa em relação aos pacientes, funcionários, acadêmicos, professores
ou qualquer pessoa, seja em relação à crença, etnia, sexo, orientação sexual, nacionalidade, condição social
ou opinião polí�ca, entre outros;

d) Pra�car qualquer �po de plágio.

 

Art. 6º A sanção de suspensão, a ser cumprida em dias le�vos corridos, implicará na consignação de falta nas
a�vidades acadêmicas, durante todo o período em que perdurar a sanção, ficando o discente impedido
durante este tempo de frequentar a Ins�tuição ou os serviços acadêmicos a ela vinculados, além do exercício
da representação em qualquer colegiado acadêmico.

 

CAPITULO II



Processo Disciplinar Administra�vo Escolar

 

Art. 7º A Direção Geral da ESCS deverá nomear uma comissão com 03 (três) componentes para análise,
classificação e sugestão de sanção a ser aplicada, precedida do processo disciplinar administra�vo escolar,
sendo o CEPE a unidade recursal.

§ 1º A Ordem de Serviço de nomeação da comissão disciplinar deverá indicar o seu presidente e mais dois
membros.

§ 2º As comissões disciplinares poderão contar com o apoio administra�vo de um secretário, indicado pela
autoridade que as nomeou, ou alterna�vamente, por seu presidente.

§ 3º A comissão disciplinar, nomeada pelo Diretor Geral da ESCS, deverá apresentar relatório conclusivo
sobre as infrações disciplinares que foi encarregada de apurar, incluída a indicação das sanções que julgarem
aplicáveis, quando for o caso.

§ 4º A comissão disciplinar terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis uma única vez por mais 30 (trinta)
dias para apresentar o seu relatório conclusivo.

§ 5º Recebido o relatório da comissão disciplinar, no prazo de 5 (cinco) dias, o Diretor Geral da ESCS deverá
se manifestar por escrito sobre o relatório da comissão, jus�ficando o seu acolhimento, total ou parcial ou a
sua rejeição para aplicar ou não as sanções indicadas pela comissão disciplinar;

§ 6º Quando julgar conveniente, o Diretor Geral da ESCS poderá determinar diligências adicionais ou
incorporar novas informações ao processo, inclusive requerendo manifestações adicionais da comissão
disciplinar.

 

Art. 8º Será garan�do direito de ampla defesa e de recurso aos discentes acusados de cometerem infração
disciplinar.

§ 1º As comissões disciplinares deverão obrigatoriamente:

I - comunicar aos discentes acusados a sua nomeação, a instauração do processo disciplinar correspondente,
bem como, informá-los dos fatos que geraram o processo;

II - informar aos discentes acusados os nomes das testemunhas fá�cas que decidiu inquirir;

III - permi�r que cada um dos discentes acusados indique até 3 (três) testemunhas para serem ouvidas;

IV- ouvir os envolvidos;

V - estabelecer prazo para a apresentação de testemunhas de defesa, dando ciência desse prazo aos
interessados;

VI - fixar data, horário e local para a inquirição dos discentes acusados e das testemunhas, com informação
aos interessados;

VII- remeter, aos envolvidos, cópias de documento do processo disciplinar, desde que solicitadas;

VIII - avaliar requerimentos apresentados pelos discentes acusados ou seus procuradores para acompanhar
os depoimentos;

IX - estabelecer prazo, após a inquirição das testemunhas, para que os discentes acusados apresentem sua
defesa por escrito e dar-lhes ciência desse prazo;

X - emi�r parecer conclusivo sobre os fatos.

§ 2° O depoimento das testemunhas e dos discentes acusados será tomado individualmente, com a presença
apenas dos membros da comissão disciplinar, de seu secretário e, quando for o caso, dos procuradores dos



discentes acusados, sendo reduzido a termo, que será datado e assinado pelo depoente, bem como
rubricado pelo mesmo nas demais folhas.

§ 3° Toda e qualquer correspondência da comissão disciplinar será enviada contra aviso de recebimento.

§ 4° Os prazos e instâncias de recurso são os previstos nesta Resolução.

 

Art. 9º Os envolvidos ficam impedidos de par�cipar como membro do processo disciplinar em todas as suas
fases, desde a apuração dos fatos até a aplicação das sanções.

§ 1° Sempre que o Diretor Geral for a autoridade ofendida a nomeação da comissão disciplinar ou a
aplicação da sanção será feita pelo seu subs�tuto.

§  2°  Na hipótese  de o  processo  disciplinar estar  sendo  discu�do em    órgão colegiado, inclusive como
instância de recurso, a pessoa ofendida fica impedida de par�cipar como membro.

 

Art. 10. Cabe ao Diretor Geral da ESCS informar ao discente acusado o relatório da comissão disciplinar,
acompanhado do seu parecer circunstanciado.

 

Art. 11. Decorrido o prazo de recurso, sem a sua interposição ou após se esgotarem as instâncias de recurso
no âmbito da ESCS, as sanções determinadas serão aplicadas.

§ 1° O Diretor Geral aplicará a sanção, e após deverá dar ciência de seu ato ao órgão de registro e controle
acadêmico para os registros per�nentes, bem como, encaminhar cópia da decisão correspondente aos
punidos, com contra aviso de recebimento.

§ 2° Todas as sanções administra�vas escolares serão registradas na pasta do discente.

 

Art. 12. Não poderá obter o �tulo, transferência ou comprovação de estudos realizados, o discente sujeito a
processo disciplinar, até a sua conclusão e o cumprimento de seus efeitos.

 

Art. 13. Não poderão ser instalados processos disciplinares em decorrência da manifestação de ideologias,
de crenças religiosas, de preferência polí�co-par�dário, de opiniões pessoais e rela�vas ao movimento
estudan�l, desde que tais manifestações respeitem o patrimônio público, a ordem acadêmica, bem como, a
honra e a privacidade dos cidadãos.

 

CAPÍTULO III

Dos Recursos e da Revisão

 

Art. 14. As decisões disciplinares do Diretor Geral da ESCS são passíveis de revisão pelo CEPE.

 

Art. 15. Têm legi�midade para interpor recurso:

I - os �tulares de direitos e interesses que forem parte do processo;

 

Art. 16. Poderá ser interposto recurso no prazo de 10 (dez) dias corridos contra a decisão do Diretor Geral da
ESCS, por meio de requerimento encaminhado ao CEPE, contendo os seguintes dados:



I - iden�ficação do interessado ou de seu procurador legalmente qualificado;

II - domicílio do interessado ou local para recebimento de comunicações;

III - fundamentos do pedido de reexame, podendo ser juntados os documentos que julgar conveniente;

IV - data e assinatura do recorrente ou do seu representante legal.

§ 1º O pedido de revisão será analisado pelo CEPE para apresentação dos autos e conseguinte deliberação
pelo Conselho acerca do tema.

§ 2° A instância recursal competente terá um prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis uma única vez por mais
30 (trinta) dias para divulgar a sua decisão.

§ 3° Das decisões do CEPE não cabe recurso.

 

Art. 17. O recurso não será conhecido quando interposto:

I - fora do prazo;

II -  perante órgão incompetente;

III - por quem não seja legi�mado.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe
devolvido o prazo para recurso.

 

Art. 18. O CEPE ao receber o recurso, na hipótese de considerar que existem outros interessados no
processo, deverá comunicar a esses interessados o recebimento do recurso e abrir prazo para manifestação
daqueles que assim o desejarem fazer.

 

Art. 19. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou
parcialmente, a decisão recorrida.

 

Art. 20. Em caso de o recurso ter seu provimento negado, o fato será comunicado aos interessados,
arquivando-se o processo.

 

Art. 21. Concluído o julgamento, o processo será reme�do à autoridade ou órgão competente para o
respec�vo cumprimento.

 

Art. 22. É impedida de atuar no processo a pessoa que:

I -  tenha conflito de interesse;

II -  seja parte ou venha a par�cipar no processo ou se for cônjuge, companheiro ou parente e afins, em linha
reta ou colateral, até o terceiro grau do recorrente;

III -  esteja li�gando judicial ou administra�vamente com o interessado ou o respec�vo cônjuge ou o
companheiro.

 

Art. 23. A pessoa que incorrer em impedimento deverá comunicar o fato à autoridade competente,
abstendo- se de atuar.



Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento cons�tui falta grave para efeitos
disciplinares.

 

Art. 24. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, com a data e o local de sua realização e a
assinatura da autoridade responsável.

§ 1° Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de
auten�cidade.

§ 2° A auten�cação de documentos apresentados em cópia poderá ser feita pelo órgão administra�vo.

§ 3° O interessado poderá, na fase de instrução e antes da tomada da decisão, juntar documentos e
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como, aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo.

§ 4° Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelo interessado
quando sejam ilícitas, imper�nentes, desnecessárias ou protelatórias.

 

Art. 25. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da
repar�ção na qual tramitar o processo.

Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o
curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou a ESCS.

 

Art. 26. O prazo para interposição de recurso será de 10 (dez) dias corridos, contados a par�r da ciência ou
divulgação oficial da decisão recorrida.

Parágrafo único. Para os efeitos deste ar�go será válido o recibo aposto em Aviso de Recebimento Postal ou
envio de correspondência eletrônica através de e-mail ins�tucional.

 

CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais

 

Art. 27. Os prazos começam a correr a par�r da cien�ficação oficial, excluindo-se da contagem o dia do
começo e incluindo-se o do vencimento.

Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia ú�l seguinte se o vencimento cair em
dia que não houver expediente ou este for encerrado antes do horário normal.

 

Art. 28. Salvo mo�vo de força maior, devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem.

 

Art. 29. Se houver concomitância, o processo judicial sustará, automa�camente, a tramitação do processo no
âmbito da ESCS.

 

Art. 30. Os casos omissos serão deliberados pela Direção Geral da ESCS.

 



Art. 31. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Resolução nº. 003/2003-
ESCS/CEPE e demais disposições em contrário".

 

 

Brasília-DF, 09 de dezembro de 2020.

 

 

MARTA DAVID ROCHA DE MOURA

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde– ESCS/CEPE

Presidente
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