
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Escola Superior de Ciências da Saúde 

  

ATA 

  

3º Reunião Ordinária/2020 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão – CEPE 

Data: 09/12/2020 

Horário: 14:30 

Local: Videoconferência por meio do "Google Meet" 

  

Considerando a recomendação de distanciamento social devido o 
quadro de pandemia de COVID-19 e as demandas pertinentes ao Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, conforme Pauta de Reunião (52013014), a 
terceira reunião ordinária do CEPE  foi realizada por videoconferência pelo 
aplicativo "Google Meet" evitando aglomeração. 

A Reunião foi iniciada às 14h30 pela Presidente do Colegiado, 
registrando quórum suficiente para deliberações, com os membros, ouvintes e/ou 
relatores presentes elencados a seguir: 

  

1 - MARTA DAVID ROCHA DE MOURA (Presidente) 

2 - CARMÉLIA MATOS SANTIAGO REIS (Coordenadora de Cursos de 
Pós-Graduação e Extensão) 

3 - LEILA BERNARDA DONATO GOTTËMS (Chefe do Núcleo de 
Desenvolvimento e Controle de Projetos de Pesquisa) 

4 - FÁBIO FERREIRA AMORIM (Gerente de Pesquisa) 

5- LEVY ANICETO SANTANA (Gerente de Cursos de Mestrado e 
Doutorado) 

6 - PETRUZA DAMACENO DE BRITO (Discente da Pós-Graduação strictu 
sensu) 

7 - CARLA TORRES ROMAGNOLE (Chefe da Secretaria de Assuntos 
Acadêmicos) 

8 - REJANE LÚCIA DE ARAÚJO GONÇALVES (Gerente de Educação em 
Enfermagem) 

9 - ROBERTO ANDRADE MONÇÃO (Docente do Curso de Graduação em 
Enfermagem 
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10 - ELZA INÁCIO DA SILVA  (Técnica Administrativa da ESCS) 

11 - RENATA COSTA FORTES (Docente da Pós-Graduação strictu sensu) 

12 - CLAYTON OLIVEIRA DE SOUSA (CAMESCS) 

13 - MARCIA EDUARADA ALVES (CAENF) 

14 - OLÍVIA SOUSA SILVA (Coordenadora de Enfermagem) 

15 - PAULO ROBERTO SILVA (Coordenadora de Medicina-Substituto) 

Como ouvinte: David Andrade de Carvalho (discente da Enfermagem). 

  

Tendo como base a Pauta de Reunião supramencionada, fora 
deliberado acerca dos temas conforme exposto na sequência. 

  

Pauta 1 - Homologação - membros CPA – biênio 2020/2022 

Trata-se da indicação dos membros representantes da Comissão 
Própria de Avaliação da Escola Superior de Ciências da Saúde (CPA/ESCS), referente 
ao biênio 2020/2022, objeto do Processo SEI-GDF 00064-00003003/2020-21. 

Considerando a reunião realizada dia 30/09/2020, na qual o CEPE 
recomendou a revisão da Resolução nº 09/2017-CEPE pela Diretoria da ESCS com o 
objetivo de redistribuir as vagas destinadas à CPA, e conseguinte a isso uma nova 
indicação de membros titulares e suplentes pelas respectivas coordenações. Visto 
que, em atendimento a referida recomendação a Direção verificou que apenas a 
redistribuição de vagas não seria a medida adequada e sim a revisão completa da 
Resolução por um grupo de trabalho, sugerindo portanto, que fosse homologada a 
indicação apresentada na última reunião,  conforme anexo (47713166), com 
posterior designação de grupo de trabalho para revisão da Resolução nº 09/2017-
CEPE. 

Após entendimento unânime do CEPE quanto a necessidade de revisão 
total da Resolução nº 09/2017 - CEPE/ESCS, foi feita pelo presente Conselho a 
homologação dos membros da CPA referente ao biênio 2020/2022, conforme segue: 

  

MEMBROS da CPA 
(Biênio 2020/2022) 

CLASSE REPRESENTADORA 
DOCUMENTO 

SEI 

SÉRGIO EDUARDO SOARES 
FERNANDES 

Representante TITULAR do corpo docente 
de Medicina 

45976364 

GERSON GIANINI 
Representante SUPLENTE do corpo 

docente de Medicina 
45976364 

SUDERLAN SABINO 
LEANDRO 

Representante TITULAR do corpo docente 
de Enfermagem 

45011351 

ROBERTO ANDRADE 
MONÇÃO 

Representante SUPLENTE do corpo 
docente de Enfermagem 

45011351 
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CARLA LARISSA CUNHA 
SOTTOMAIOR 

Representante TITULAR do corpo discente 
de Medicina 

45976364 

BRUNO RAMOS CARNEIRO 
Representante SUPLENTE do corpo 

discente de Medicina 
45976364 

MARIA LUIZA MEDEIROS 
DO NASCIMENTO 

Representante TITULAR do corpo discente 
de Enfermagem 

45745838 

ANA PAULA SILVA DA 
COSTA 

Representante SUPLENTE do corpo 
discente de Enfermagem 

45745838 

ADRIANA DE BARROS 
JACCOUD 

Representante TITULAR do corpo técnico-
administrativo da ESCS 

45881902 

VALDO CASSANI DE 
OLIVEIRA 

Representante TITULAR do corpo técnico-
administrativo da ESCS 

45011351 

JOSÉ CARLOS PIRES DE SÁ 
Representante SUPLENTE do corpo 

técnico-administrativo da ESCS 
45976364 

ROBERTO CARLOS ALVES 
LOUZEIRO  

Representante TITULAR da Mantenedora 45502048 

CAMILA KARE NOGUEIRA 
FORMIGA 

Representante SUPLENTE da Mantenedora 45987891 

RAIMUNDO NONATO DE 
LIMA 

Representante TITULAR da Sociedade Civil 45730461 

SILVESTRE ARAÚJO  
Representante SUPLENTE da Sociedade 

Civil 
45730461 

                                                                                 Secretária 
da CPA: KASSIA NÚBIA RODRIGUES MATEUS  

  

Quanto a revisão da  Resolução nº 09/2017 - CEPE/ESCS, o Conselho 
recomendou a criação de um grupo de trabalho a ser instituído no início de  2021. 

  

Pauta 2 - Processo Seletivo de transferência facultativa para os cursos de 
graduação da ESCS, para ingresso no ano letivo de 2021 

(Processo SEI-GDF 00064-00002153/2019-83) 

  

Considerando o inciso X do Art. 27 do Regimento da ESCS, e conforme 
Nota Informativa nº 10/2020-GAB/ESCS (51568079),  é competência da SAA/ESCS 
encaminhar à Direção Geral, estatísticas sobre a movimentação dos discentes, tais 
como trancamento de matrícula, transferência, abandono e desistências; 

Quanto a possível abertura de processo seletivo de Transferência 
Facultativa foram apresentadas ao CEPE as manifestações das Secretarias de Cursos - 
Enfermagem (51512286) e de Medicina (51484566), quanto às vagas remanescentes 
disponíveis e quantitativo atual por série. Visto que o Curso de Medicina apresenta 
um quantitativo excedente de estudantes, por motivo de demandas judiciais ou 
transferências obrigatórias, foi deliberado acerca da realização de processo seletivo 
de transferência facultativa apenas para o Curso de Graduação em Enfermagem. 
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Referente o processo seletivo de transferência facultativa para o Curso 
de Graduação em Enfermagem foram apresentadas pelos representantes da 
Enfermagem presentes as dificuldades atuais do Curso quanto a  necessidade de 
obter mais docentes, a ausência da Gerência de Avaliação e demais servidores 
afastados legalmente por licença médica e férias no momento. 

Foi esclarecido quanto ao déficit de docentes que segue tramitando o 
Processo SEI-GDF 00064-00003239/2020-67 junto à SES/DF, e quanto a reativação da 
Gerência de Avaliação de Enfermagem que as medidas cabíveis estão sendo tomadas 
pela Mantenedora. 

E portanto, após devidos esclarecimentos e votação, com  apenas dois 
votos contrários, o CEPE em sua maioria  aprovou a realização de processo seletivo 
de transferência facultativa apenas para o Curso de Graduação em Enfermagem, 
registrando-se que diante das dificuldades apontadas o Curso contará com o suporte 
da Gerência de Avaliação de Medicina e da Direção Geral da ESCS quanto a liberação 
do Edital. 

  

Pauta 3 - Revisão da Resolução nº 003/2003-CEPE/ESCS que dispõe sobre normas 
de conduta do corpo discente da ESCS. (REF. PÓS-GRADUAÇÃO) 

Objeto do Processo SEI-GDF 00064-00000977/2020-52,  conforme 
deliberado na reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE, em 
30/09/2020, registro em Ata (48925074), a Resolução nº 003/2003-
CEPE/ESCS  deverá ser desmembrada em normativas específicas para os Cursos de 
Graduação e Pós-Graduação, ressaltando-se que a  Resolução específica para os 
Cursos de Graduação revisada e apreciada pelo COCG foi aprovada pelo CEPE com 
recomendações (Ata 48925074) e segue sob apreciação jurídica da FEPECS/PROJUR. 

Considerando que a minuta referente as normas de conduta do corpo 
discente para os  Cursos de Pós -Graduação foi submetida ao COPGEP  e aprovada na 
décima reunião ordinária de 09/12/2020 (Ata  52306518). 

Sob a relatoria do  Gerente de Cursos de Mestrado e Doutorado foi 
feita a leitura da minuta com devidos esclarecimentos e os seguintes ajustes 
transcritos e grifados: 

  

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

I -  Advertência escrita. 

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

III - Desligamento. 

IV - Cassação do título acadêmico obtido no programa. 

(...) 
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Art. 14. As decisões disciplinares do Diretor Geral da ESCS 
são passíveis de revisão pelo CEPE. em face de razões de 
legalidade e de mérito, observada a legislação pertinente. 

Art. 15. Têm legitimidade para interpor recurso: 

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

II - aqueles cujos direitos ou interesses possam ser 
indiretamente afetados pela decisão a ser adotada. 

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 - identificação 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. 

§ 1° O Diretor Geral da ESCS receberá o pedido de revisão 
e decidirá pelo acolhimento ou não em relatório 
fundamentado.  

§ 1° A instância recursal competente terá um prazo de 10 
(dez) dias correntes para divulgar a sua decisão; 

§ 2º Caso não seja acatado pelo Diretor Geral da ESCS, O 
pedido de revisão será analisado pelo CEPE para 
apresentação dos autos e conseguinte deliberação pelo 
Conselho acerca do tema. 

§ 3° 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. 

§ 4° Das decisões do CEPE não cabe 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. 26. O prazo para interposição de recurso será de 10 
(dez) dias corridos, contados a partir da ciência ou 
divulgação oficial da decisão recorrida. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo será válido o 
recibo aposto em Aviso de Recebimento Postal ou envio 



de correspondência eletrônica através de e-mail 
institucional." 

  

Considerando as alterações feitas nos Artigos 14 ao 16, o CEPE 
recomendou que deverão ser efetuadas também na Resolução do Curso de 
Graduação aprovada previamente.   

Após leitura e devidos esclarecimentos e ajustes, a Minuta de 
Resolução referente as normas de conduta do corpo discente para os  Cursos de Pós 
-Graduação foi aprovada por unanimidade com as recomendações supracitadas. 

  

Pauta 4 - Revogação de Resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
ESCS – CEPE/ESCS   

A presente pauta trata de Resoluções do CEPE a serem revogadas devido a reanálise 
de normativas feitas pelos Colegiados (COCG e COPGEP) e  Conselho (CEPE), em 

consonância com o Regimento Interno da ESCS. 

 4.1) Resolução  nº 43/2010- CEPE: Devido a necessidade 
de atualização da normativa referente ao Programa de Iniciação Científica da Escola 
Superior de Ciências da Saúde - PIC/ESCS, a Resolução  nº 43/2010- CEPE  foi revisada 
pela Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica - CPECC/ESCS no uso de suas 
atribuições regimentais de planejar, coordenar, supervisionar, analisar, avaliar, 
monitorar e divulgar programas, ações e resultados referentes à Iniciação Científica, 
conforme estabelecido nos arts. 50 a 52 do Regimento Interno da ESCS, dando origem 
a Minuta de Resolução (47326172) aprovada na Reunião Ordinária do COPGEP de 
14/10/2020 (Ata 48976119). 

Ressaltando-se que a Resolução nº 43/2010- CEPE, conforme seu 
Artigo 3º, além da Iniciação Científica  trata também da "Monitoria de Ensino-
Aprendizagem-EA/ESCS"  e do "Desenvolvimento de Competências e Habilidade 
Profissionais para o SUS-HPSUS/ESCS". 

Diante do exposto, para validação da Resolução do Colegiado de 
Cursos Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa – COPGEP  que "Dispõe sobre o Programa 
de Iniciação Científica da Escola Superior de Ciências da Saúde e dá outras 
providências", é necessária a revogação parcial da Resolução  nº 43/2010 -CEPE 
conforme minuta da Resolução  n.º 002/2020-CEPE (52204538). 

Após apreciação o CEPE aprovou por unanimidade a  Resolução  n.º 
002/2020-CEPE (52204538). 

  

4.2) Resolução nº 003/2003-ESCS/CEPE:  Conforme supracitado na 
Pauta 3, a Resolução nº 003/2003-CEPE/ESCS  foi  desmembrada em normativas 
específicas para os Cursos de Graduação e Pós-Graduação quanto as normas de 
conduta do corpo discente. 

Considerando que  a aprovação das novas Resoluções  quanto 
as normas de conduta do corpo discente dos   Cursos de Graduação e Pós-
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Graduação, em atendimento ao Art.9º inciso XV do Regimento Interno da 
ESCS, compete  ao CEPE. Portanto, conforme recomendado pelo CEPE, para 
validação, deverá constar o seguinte  texto,  "Esta Resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogando a Resolução nº. 003/2003-ESCS/CEPE e demais 
disposições em contrário", nessas novas  resoluções 

  

4.3) Resolução nº 010/2018-ESCS/CEPE:  Dispõe sobre a 
Regulamentação das Atividades de Extensão no âmbito da Escola Superior de Ciências 
da Saúde-ESCS, e devido a necessidade de atualização do item "IX - Da Certificação da 
Extensão", foi criado um grupo de trabalho por meio da Ordem de Serviço nº 57/2020-
GAB/ESCS (50655722), cuja minuta foi apreciada e aprovada pelo COPGEP na décima 
reunião ordinária realizada em 09/12/2020 (Ata 52306518). 

Após apreciação pelo CEPE os referidos ajustes na Resolução nº 
010/2018-ESCS/CEPE foram aprovados por unanimidade, recomendando-se que seja 
transcrito na integra o disposto na resolução anterior com alteração apenas do item 
IX que foi atualizado, e para validação da nova resolução deverá 
constar  o texto,  "Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Resolução nº. 010/2018-ESCS/CEPE e demais disposições em contrário." 

  

Pauta 5 - Empenho das Bolsas de Iniciação Científica quanto o início das atividades 
do Programa de Iniciação Científica – PIC/ESCS, edição 2020-2021 

Devido o impasse quanto a forma de pagamento da Bolsa PIC referente 
ao mês de agosto de 2020, foi sugerido por meio dos Despachos FEPECS/UAG 
(50956377) e FEPECS/PROJUR (48893553), a definição pelo CEPE  "se o benefício deve 
ser pago proporcionalmente ou integramente". 

Considerando o entendimento unânime,  não compete ao CEPE 
deliberar acerca do tema pautado, conforme competências estabelecida no Artigo 9º 
do Regimento Interno da ESCS. 

  

Após discussão das pautas e deliberações a reunião foi 
encerrada  às 17h30min. 

  

  
*a presente Ata tem efeito de lista de presença. 

  
  

Assinaturas: 
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