CONSELHO DELIBERATIVO/FEPECS/SES-DF
Ata da 92ª Reunião Ordinária
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Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às oito horas e dez minutos, na
Sala Multiuso da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde-FEPECS,
localizada no SMHN, Quadra 03, Conjunto A, Bloco 01, em Brasília-DF, realizou-se a
nonagésima segunda reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fepecs, presidida
pelo Conselheiro Francisco Pinheiro Rocha, a qual contou, também, com a presença
dos Conselheiros: Antônio Luiz Ramalho Campos, Elias Tavares de Araújo, Hélcio
Luiz Miziara, Marcello Damasceno Weyne, Mourad Ibrahim Belaciano, Hilton
Barroso Mendonça Costa e Pedro Pablo Magalhães Chacel. Inicialmente, o Dr.
Pinheiro cumprimentou a todos, confirmou a existência de quórum e justificou as
ausências do Presidente nato, Dr. Rafael de Aguiar Barbosa, e da Diretora Executiva,
Dra. Gislene Regina de Sousa Capitani, por terem outro compromisso. Não havendo
comunicados e por não ter correções, a ata da reunião anterior foi aprovada e assinada.
Dando início à Ordem do Dia, o Dr. Elias passou a relatar os processos sob nos a)
064.000235/2013, referente à doação, pela atual Diretora da Escola Técnica de Saúde
Brasília-ETESB, de quatorze itens bibliográficos relacionados às folhas 03-04 dos autos;
b) 064.000231/2013, referente à reposição de quatro itens bibliográficos listados à folha
05 dos autos, os quais não foram localizados pela Comissão de Inventário de Bens
Móveis em Uso e Material de Consumo em Estoque da Fepecs. Após o relato e
aprovação das matérias, o Dr. Pinheiro elogiou o zelo e a seriedade da Fepecs com
relação à reposição de bens não localizados e com o patrimônio de forma geral. Dando
sequência, c) 064.000283/2013 e 064.000285/2013, tratam da proposta de utilização de
recursos de contrapartida de Convênios firmados com Instituições de Ensino,
correspondente a 20% destinados à Fepecs para atender, respectivamente, a despesas
com: 1) hospedagem para 02 profissionais que participarão da reunião técnica de
organização da 2ª turma do Curso de Mestrado de Educação nas Profissões de Saúde,
promovido pela Universidade de Maastricht-Holanda, bem como, integrarão a Banca
Examinadora de Defesa de Tese da 1ª Turma, no período de 08 a 10 de julho de 2013,
conforme Memorando nº 115/2013-DE/FEPECS, à folha 02 dos autos; 2) pagamento de
serviços de brunch para trinta participantes da Defesa de Teses da 1ª Turma do Curso de
Mestrado de Educação nas Profissões de Saúde, promovido pela Universidade de
Maastricht/Holanda, no dia 10 de julho de 2013, conforme Memorando nº 119/2013DE/FEPECS, à fl. 02 dos autos. Concluindo, o Dr. Elias informou que devido ao
quantitativo de processos relativos à utilização de recursos de contrapartida de convênios
destinados à Fepecs, está sendo providenciada a elaboração de norma a fim de que a
deliberação quanto à aplicação desses recursos seja dada pelo Colegiado de Gestão da
Fepecs, o que possibilitará maior celeridade na tramitação dos processos. Não tendo
manifestações contrárias as matérias foram aprovadas pelos Conselheiros. Em seguida,
o Prof. Mourad disse estar envolvido com as atividades relacionadas a esse Mestrado,
ressaltou sua importância e mencionou que o Ministério da Saúde aderiu a este projeto
com R$ 1,8 milhão, destinado à qualificação de quarenta professores de vários estados
brasileiros em que está sendo implantado curso de medicina, os quais adotarão a mesma
metodologia utilizada pela Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS. Destacou que
não há registro de nenhuma outra escola de saúde no Brasil que tenha propiciado turmas
de mestrado aos seus professores. Respondendo ao Dr. Hélcio, o Prof. Mourad falou que
os cursos tradicionais geralmente não qualificam seus professores, no geral, os docentes
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possuem mestrado em sua especialidade, a ESCS, porém, está investindo na educação,
pois o médico e o enfermeiro, por exemplo, podem ser excelentes profissionais, mas não
significa, necessariamente, que também serão ótimos professores ou que dominem a
pedagogia moderna. Colocou que a Universidade de Maastricht-Holanda também oferece
doutorado, mas somente na Europa.
Para ele, as despesas aprovadas pelos
Conselheiros são insignificantes diante da importância do evento a ser realizado. Logo
depois, o Dr. Pinheiro agradeceu ao Dr. Elias pelo relato e ao Prof. Mourad pela
colaboração, pois este tipo de mestrado tem alcançado grande repercussão,
possibilitando até mesmo uma parceria com o Ministério da Saúde. Na sequência, o Dr.
Pinheiro pediu para registrar em ata o falecimento do Dr. Sérgio da Cunha Camões, um
pioneiro da especialidade no Hospital de Base do Distrito Federal, e do Dr. Hélio Pacheco
Tavares, pela importante contribuição para o desenvolvimento da medicina de Brasília.
Acrescentou que o Dr. Hélio foi o responsável pela montagem do Laboratório de Patologia
Clínica do Hospital Materno Infantil de Brasília. O Prof. Mourad informou que na quintafeira passada, dia 27.06.2013, foi votado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal o
projeto de criação da Universidade Aberta de Brasília-UNAB, atribuindo a ela a
responsabilidade de formular e de desenvolver todas as atividades de ensino superior do
Distrito Federal e, no artigo final, revogou as disposições contrárias, revogando, portanto,
a Lei de criação da Fepecs. Diante dessa situação, disse ter orientado à Dra. Gislene a ir
até a CLDF pedir a inclusão de emenda na pauta de votação, excluindo a Fepecs da
situação criada pelo projeto de lei. Assim, por meio de uma das Deputadas Distritais a
Fepecs foi excluída daquele artigo. Disse não ser contrário à criação da UNAB, mas sim,
que prejudiquem a Fepecs. Finalizando, pediu aos Conselheiros que colaborem para
evitar a ocorrência deste tipo de situação, pois apesar desta Fundação ter apoio de
diversos deputados, eles não atentaram para esta questão. Não havendo mais nada a
acrescentar, às oito horas e cinquenta minutos, o Dr. Pinheiro agradeceu a presença de
todos e encerrou a sessão. Para constar, eu, Wilma Eva Batista e Silva, matrícula nº
133.403-4, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, será assinada por mim,
......................................................................, e pelo Conselheiro no exercício da
Presidência. Consta anexa a lista de frequência assinada pelos demais Conselheiros que
participaram da reunião.
__________________________________
Francisco Pinheiro Rocha
no exercício da Presidência
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