
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Escola Superior de Ciências da Saúde

Coordenação do Curso de Medicina

 

Nota Informa�va n.º 2/2022 - FEPECS/DE/ESCS/CCM Brasília-DF, 27 de abril de 2022.

 

Considerando o Projeto Pedagógico do curso de graduação em Medicina da ESCS aprovado pela
Comissão de Currículo do Curso de Medicina da ESCS em 24 de novembro de 2021.

 

Considerando a Resolução nº. 004/2020-ESCS/COCG que regulamenta os módulos ele�vos dos cursos
de graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS.

 

Considerando as Diretrizes Curriculares do Curso de Medicina previstas à Resolução CNE/MEC Nº 3 de
20 de junho de 2014.

 

Considerando a Reunião Ordinária da Comissão de Currículo do Curso de Graduação em Medicina, no
dia 26 de abril de 2022 e registro em ata circunstanciada (85032219).

 

Considerando a necessidade de compa�bilizar uma alterna�va para a realização de a�vidades elegíveis,
garan�ndo uma perspec�va de autonomia do estudante quanto aos seus assuntos de preferência, e a integralização
do calendário acadêmico nos limites do ano corrente.

 

Referente ao aproveitamento de carga horária de a�vidades acadêmicas remotas para a unidade
educacional Módulo Ele�vo no âmbito da primeira a quarta séries curso de medicina da ESCS para o ano le�vo 2022,
esta Coordenação em consonância com as deliberações da Comissão de Currículo, esclarece:

 

1.  ASPECTOS GERAIS

-   A a�vidade de ensino protestada para aproveitamento deverá ter sido cer�ficada por ins�tuição de
ensino superior, órgãos públicos, associações ou conselhos de classe, e organizações sociais com ou sem fins
lucra�vos dedicadas à assistência em saúde e ou produção e divulgação de conhecimento nas áreas de saúde ou
educação em saúde.

-   Quando o componente curricular �ver sido cursado em ins�tuições estrangeiras, é obrigatória a
tradução para português da documentação comprobatória de realização do curso, exceto para as línguas espanhola e
inglesa.

-   Em caso de indeferimento do aproveitamento por não cumprimento das exigências, será
oportunizado ao estudante apresentar novo requerimento de aproveitamento para integralização da carga horária
não devendo exceder o encerramento do calendário acadêmico da série.

-     As a�vidades de ensino deverão ser executados em horários que não estejam comprome�dos por
a�vidades acadêmicas curriculares obrigatórias, não cabendo portanto abono ou jus�fica�vas de faltas para
cumprimento dessas a�vidades, assim como, é vedado o aproveitamento de carga horária para o Módulo Ele�vo de
cursos ou a�vidades de ensino que estejam incluídos na carga horária de unidades ou programas educacionais.

-   No ano vigente, excepcionalmente, a ele�va interna  e externa estão vetadas.

-  O registro no histórico escolar será denominado "Ele�va em Saúde 2022".

 

2.  CONTEÚDO

- O conteúdo das a�vidades sujeitas a aproveitamento deverá contemplar temá�ca prevista nos
componentes curriculares con�dos nas Diretrizes Curriculares do Curso de Medicina nas respec�vas áreas de

https://www.escs.edu.br/wp-content/uploads/2022/03/Projeto_Pedagogico_do_Curso_de_Medicina_normalizado_BCE_2021__2_-1.pdf
https://www.escs.edu.br/wp-content/uploads/2022/03/SEI_GDF-43742064-Resolucao_22072020.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15874-rces003-14&category_slug=junho-2014-pdf&Itemid=30192
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=96186342&id_procedimento_atual=96224109&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=c6ad15d0bba0c5c827a9a052b6be328e2f1c6be2350ad27c7bc32885fc34679b


competência, a seguir relacionadas: I - Área de Competência de Atenção à Saúde; II - Área de Competência de Gestão
em Saúde; e III - Área de Competência de Educação em Saúde.

 

3.  CERTIFICAÇÃO

-  Deverá estar especificado a carga horária nos cer�ficados apresentados.

-   As a�vidades de ensino somente poderão ser consideradas para aproveitamento de carga horária se
�verem sido realizadas e cer�ficadas no ano vigente, datados a par�r de março de 2022.

 

4.  FLUXO

-     A solicitação de aproveitamento deverá ser realizada pelo estudante junto ao coordenador da série
com a apresentação do(s) cer�ficado(s) das a�vidades de ensino realizadas, para análise e validação. Após a
validação, o Coordenador de Série submeterá à apreciação do Coordenador de Curso que poderá aprovar ad
referendum e encaminhará à Secretaria de Curso para registro.

-   Os casos omissos ou indeferidos pela Coordenação do Curso serão deliberados pela Comissão de
Currículo.

 

5.  PRAZO

- O prazo para solicitação de aproveitamento não deverá exceder o dia 31 de outubro de 2022.

 

6. CONCEITO

-  O conceito fica sob a análise do Coordenador de Série que atribuirá "zero" para quem não realizar o
Módulo Ele�vo na sua integralidade, e "três" para o estudante que realizar em conformidade com os critérios
previstos, com carga horária total de 80 horas.

 

 

MÁRCIA CARDOSO RODRIGUES

Comissão de Currículo do Curso de Graduação em Medicina/ESCS

 Presidente
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