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RESOLUÇÃO Nº 10/2017 DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO/CEPE/ESCS 

 

 

DISPÕE SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DAS 

COORDENAÇÕES DE SÉRIE E DE PROGRAMAS 

EDUCACIONAIS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

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. 9º, inciso XVII, resolve: 

Art. 1o. Aprovar as atribuições das Coordenações de Série e de Programas 

Educacionais dos Cursos de Graduação em Medicina e Enfermagem da ESCS. 

Art. 2º. O coordenador da série é indicado pelo Coordenador de Curso, escolhido entre 

os docentes da série, em atividade na ESCS há, no mínimo, 3 (TRÊS) anos. 

Art. 3º São atribuições dos Coordenadores de série e dos Programas Educacionais: 

I. zelar pelo cumprimento do Regimento Interno da ESCS. 

II. Coordenar e supervisionar as atividades educacionais desenvolvidas na 
série de acordo com o projeto pedagógico do Curso. 

III. Supervisionar e promover a integração entre os Módulos Temáticos e o eixo 
de Habilidades Profissionais em enfermagem – HPE, o eixo de Integração 
Ensino Serviço Comunidade – IESC e Habilidades e Atitudes - HA. 

IV. Planejar atividades que promovam a integração ensino-serviço-comunidade. 

V. Planejar, convocar e coordenar reunião com os docentes para planejamento, 
avaliação e integração da série. 

VI. Participar das reuniões deliberativas da Comissão de Currículo. 

VII. Assessorar a Coordenação dos Cursos na movimentação/lotação de 
docentes nas séries. 

VIII. Gerenciar a substituição de docentes em afastamentos, assegurando o 
cumprimento das atividades. 

IX. Coordenar o planejamento, a elaboração e a execução das atividades 
educacionais, em conjunto com as Gerências de Educação, Gerências de 
Desenvolvimento Docente e Discente e Gerências de Avaliação. 
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X. Supervisionar o cumprimento das normas e prazos com relação ao Exercício 
de Avaliação Cognitiva (EAC), a Primeira Reavaliação (R1), a Segunda 
Reavaliação 2 (R2), a Comissão DE REAVALIAÇÃO Especial e seus 
respectivos critérios de resposta satisfatória;  

XI. Coordenar a elaboração de critérios de resposta satisfatória e de desempenho 

para avaliações teóricas e práticas e planos de reavaliação; 

XII. Supervisionar a elaboração e revisão de problemas dos módulos dos 
manuais do tutor e do estudante;  

XIII. Providenciar junto as Gerências de Avaliação (Medicina e Enfermagem) 
todos os formatos e instrumentos de avaliação necessários para a série; 

XIV. Monitorar a entrega dos formatos de avaliação devidamente preenchidos 
pelos docentes e estudantes às Gerências de Avaliação; 

XV. Participar como membro da Comissão de Reavaliação Especial; 

XVI. Participar como membro de Comissão Avaliadora para analisar e deliberar 
sobre a pertinência da reposição de faltas justificadas de estudantes de 
acordo com a regulamentação do CEPE/ESCS; 

XVII. Auxiliar no planejamento e elaboração de plano de reposição de atividades 
acadêmicas. 

XVIII. Coordenar a revisão das atividades educacionais da série considerando as 
avaliações de estudantes, docentes e preceptores; 

XIX. Auxiliar os Coordenadores de Módulos na elaboração do instrumento de 
avaliação cognitiva (EAC, R1, R2) em Conjunto com a Gerência de 
Avaliação. 

XX. Supervisionar e apoiar os planos de atividades desenvolvidos nos cenários 
de prática sob a responsabilidade dos docentes e dos preceptores. 

XXI. Favorecer as condições necessárias para a realização das atividades educacionais 

em conjunto com os Coordenadores de Módulo, Coordenador de HA, 

Coordenador do Estágio Curricular Obrigatório (ECO), docentes e os preceptores 

de HPE ou IESC. 

XXII. Identificar e comunicar à Coordenação do Curso fatores que dificultem o bom 
andamento das atividades educacionais da série. 

XXIII. Colaborar anualmente, em conjunto com a Gerência de Avaliação, na 
elaboração do Teste de Progresso Anual - TPA; 

XXIV. Participar da elaboração do calendário acadêmico anual. 

XXV. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias da Coordenação do 
Curso. 

XXVI. Representar a série em reuniões administrativas e colegiadas no Curso, na 
ESCS ou fora dela, quando designado(a). 

XXVII. Encaminhar à Secretaria de Curso, nos prazos estipulados, a listagem dos 
estudantes com os respectivos conceitos finais dos eixos educacionais e 
alimentar o sistema acadêmico. 
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XXVIII. Programar e agendar a utilização dos espaços internos educacionais 
disponíveis (salas de tutoria, laboratórios e auditórios) para as atividades 
da série. 

XXIX. Supervisionar o cumprimento da jornada de trabalho da docência, 
comunicando oficialmente à coordenação de curso eventuais ausências em 
até 48 horas. 

XXIX. Supervisionar o cumprimento das jornadas de trabalho dos docentes, 

comunicando imediatamente a Gerência de Educação eventuais ausências. 

(retificado por ter saído com incorreção na 1ª versão)  

 

Art. 4º. Esta resolução entra em vigor na presente data. 

Brasília, 02 de agosto de 2017. 
 

 
 

MARIZE LIMA DE SOUSA HOLANDA BIAZOTTO 
CEPE/ESCS/FEPECS 

PRESIDENTE 
 


