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Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de 2020, às quinze horas e 10 minutos, os membros do Colegiado do Curso de Bacharelado em 

Enfermagem, reuniram-se por meio da plataforma Meet. Estiveram presentes na reunião os docentes: Professor Rubens Alex de Oliveira Menezes, 

Clodoaldo Tentes, Mayra Beatrine Uchoa, Anneli Celis Montoia, Francineide Pena, Inara Cavalcante, José Luiz Pena, José Luiz Picanço, Luzilena 

Prudêncio, Maria Virgínia de Assis Melo, Nely Dayse Santos da Mata, Tatiana Calandrine, Rita Bassessat, Rosana Oliveira, Rafael Cleison dos 

Santos, Walter Tavares, Dirley Cardoso Moreira, Florinaldo Carreteiro Pantoja, Gardênia Menezes de Araújo, Maria Izabel Tentes Côrtes, 

Marlucilena Pinheiro da Silva, Nadia Cecília Barros Tostes, Rosemary Ferreira de Andrade, Silvana Rodrigues Da Silva, verônica B. Cambraia 

Favacho, Vanessa Da Silva Oliveira, Taynara Camille Guilherme Lima, Ana Caroline Moura Rodrigues Costa, Danielson Rodrigo Cavalcante da 

Silva, Técnico administrativo: Diego Quaresma Ferreira., Discentes: Ana Vitória Santos, Viviane Bezerra, Justificaram ausência: Silvia Elena Dias 

Martuchi. O Coordenador do Curso, Rubens Alex Menezes, inicia solicitando autorização para gravação da reunião e informando que a professora 

Luzilena Prudêncio ficará responsável pela escrita da ata. Em seguida o coordenador lista os pontos de pauta, quais sejam: Projetos de Extensão, 

 



Professores Substitutos e Retorno Gradual das Atividades acadêmicas. Primeira pauta - Projetos de Extensão: O primeiro projeto foi 

apresentado pelo professor Rafael Cleison dos Santos, o projeto denominado Visita Guiada de Gestantes na Maternidade: projeto piloto. O professor 

esclarece que o projeto dará direito à mulher e seu acompanhante construir um vínculo com o hospital onde ela fará o seu parto, seguindo o que é 

preconizado pelo Ministério da Saúde, bem como esclarecer dúvidas sobre o parto e tecnologias não invasivas utilizadas no citado hospital. O 

professor Rubens abre para os questionamentos. Professora Rosemary faz um questionamento referente aos dias da semana em que ocorrerão as 

atividades do projeto de extensão liderado pelos professores Rafael Cleison, e pergunta ainda como os professores desenvolverão suas atividades, 

a considerar que nos dias da semana e horário indicados os alunos estarão em aula. Professor Rafael informa que as atividades serão flexíveis e 

com a possibilidade de participação de professores e alunos. A professora Nely fala que desenvolve essa atividade de visita guiada com adolescentes 

grávidas adolescentes que participam do grupo de pesquisa, na qual ela é líder. O professor Clodoaldo reforça sobre a relevância da inserção do 

aluno em grupos de pesquisa e não entende como favorável qualquer dificuldade para tal. Clodoaldo reforça que esse é um projeto relevante e que 

no Amapá ainda não há uma proposta voltada especificamente para a visita guiada da gestante no hospital de referência para parto. Professora 

Rosemary reforça que há de se atentar para o horário das atividades do projeto. Professora Luzilena fala que as atividades de extensão devem ser 

desenvolvidas em dias da semana e horário em que não estejam matriculados em atividades de ensino. Professor Clodoaldo e Inara reforçam a 

necessidade de carga horária de extensão de acordo com a Resolução 07 de 18 de dezembro de 2018 aprova 20% de carga horária para extensão. 

A professora Anneli diz que acha os projetos de suma importância, mas que existe uma grande preocupação de não estarem incluídos na carga 

horária das disciplinas e sugere que as atividades de extensão poderiam ficar vinculadas às disciplinas. O professor Rafael fala que o projeto 

envolverá alunos da disciplina Estagio Supervisionado, mas que há possibilidades de desenvolver junto à disciplina do grupo Materno Infantil, 

desde que haja concordância dos professores. O professor Rubens pede aos professores que votem no chat a sua concordância, discordância ou 

abstenção do projeto intitulado: VISITA GUIADA DE GESTANTES NA MATERNIDADE: PROJETO PILOTO, sob orientação do prof. Dr. 

Rafael Cleison Silva dos Santos, SENDO APROVADO PELA MAIORIA DOS INTEGRANTES DO COLEGIADO, tendo como abstenção 

o voto da docente Rosemary Ferreira de Andrade. Adicionalmente, o professor Rubens solicita que a docente Ana Rita Bacessart apresenta o 



projeto de extensão intitulado: Protocolos da Tecnologia REAC NA MODULAÇÃO DA SINTOMATOLOGIA DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO 

E ESTRESSE. A professora Ana Rita informa que o projeto objetiva disponibilizar a tecnologia REAC para a comunidade universitária, ressalta 

que algumas atividades estão ocorrendo de forma remota e entende como uma atividade importante para o momento de pandemia que estamos 

passando, diz que o projeto ocorre sem aglomerações e garante que será realizado dentro das medidas sanitárias. O projeto já vem sendo 

desenvolvido e busca de recursos financeiros. O professor Rubens abre para os questionamentos, a professora Rosemary questiona sobre os dias e 

horários de desenvolvimento das atividades do projeto. Ana Rita informa que as atividades são desenvolvidas de acordo com a disponibilidade dos 

alunos e professores. O professor Rubens pede aos professores que manifestem no chat concordância, discordância ou abstenção do projeto 

intitulado: Protocolos da Tecnologia REAC NA MODULAÇÃO DA SINTOMATOLOGIA DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO E ESTRESSE, 

sob orientação do prof. Dra. ANA RITA PINHEIRO BARCESSAT, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE. O próximo projeto é 

apresentado pelo professor José Luis da Cunha Pena com o título Saúde mental: etapas para dialogar sobre o consumo de álcool e outras drogas 

por escolares durante a pandemia. O projeto já vem sendo desenvolvido nas escolas com a temática álcool e drogas e no momento foi ampliado 

para questões voltadas à pandemia pelo Coronavírus, o docente informa que o projeto já vem sendo desenvolvido nas escolas e quando necessário 

são feitos encaminhamentos para serviço de psicologia e psiquiatria. Professora Inara questiona sobre as atividades voltadas para as famílias e 

professores das escolas, considerando que a PROEAC sugere que os projetos não desenvolvam atividades que possam favorecer aglomeração de 

pessoas. O Professor Pena responde que o projeto será readequado de acordo com as necessidades e à realidade da pandemia. Professora Inara 

reforça sobre a necessidade de readequar a proposta do projeto. O professor Pena fala que será ajustado de acordo com a necessidade. A professora 

Rosemary sugere que o projeto tenha início em 2021, a considerar a característica de aglomeração do projeto. O professor Rubens pede aos 

professores que votem no chat a sua concordância, discordância ou abstenção do projeto intitulado: SAÚDE MENTAL: ESPAÇO PARA 

DIALOGAR SOBRE O CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS POR ESCOLARES DURANTE A PANDEMIA, sob orientação 

do prof. Dr. JOSÉ LUIS DA CUNHA PENA, SENDO APROVADO PELA MAIORIA DOS INTEGRANTES DO COLEGIADO, tendo como 

abstenção o voto da docente Rosemary Ferreira de Andrade. O segundo projeto coordenado pelo professor José Luís da cunha Pena é denominado 



de Ambulatório de Saúde Mental, o projeto já está sendo desenvolvido utilizando a tecnologia de relacionamento terapêutico com encaminhamento 

para psicólogo ou psiquiatra. O professor Rubens pede aos professores que votem no chat a sua concordância, discordância ou abstenção do projeto 

intitulado: AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL: TECNOLOGIA RELACIONAMENTO TERAPÊUTICO, sob orientação do prof. Dr. 

JOSÉ LUIS DA CUNHA PENA, SENDO APROVADO PELA MAIORIA DOS INTEGRANTES DO COLEGIADO, tendo como abstenção 

o voto da docente Rosemary Ferreira de Andrade. O terceiro projeto coordenado pelo prof. José Luís da cunha Pena, intitulado: Mentalizando 

(rádio universitária) já está no seu terceiro ano de operacionalização, sendo que é abordado as questões de saúde mental. O projeto ocorre em 

horário nobre e com uma boa repercussão relativo a audiência e participação dos usuários. O professor José Luís da cunha Pena reforça que o 

programa na rádio comunitária ocorrerá de forma segura por meio de Plataforma. Professora Inara elogia o projeto desenvolvido pelo professor na 

Rádio universitária, por entender que é um espaço de fortalecimento do Curso de Enfermagem/UNIFAP. O professor Rubens pede aos professores 

que votem no chat a sua concordância, discordância ou abstenção do projeto intitulado: SAÚDE MENTAL NO RÁDIO, sob orientação do prof. 

Dr. JOSÉ LUIS DA CUNHA PENA, SENDO APROVADO POR UNANIMIDADE. Adicionalmente, o professor Rubens solicita que o professor 

Walter apresenta seu projeto de extensão ao colegiado, denominado de Feridas Complexas: acompanhamento de pessoas em seguimento em uma 

linha de cuidado, que objetiva o acompanhamento de pessoas com feridas crônicas. O professor Walter informa que as atividades do projeto já 

vêm sendo desenvolvido na Policlínica/UNIFAP em parceria com as professoras Francineide Pena, Érika Tatiana Rodrigues e Cecília Sales, 

esclarece que um dos critérios para participação do aluno é não estar em atividade de ensino nos dias e horários de trabalho do projeto. O professor 

Rubens pede aos professores que votem no chat a sua concordância, discordância ou abstenção do projeto intitulado: FERIDAS COMPLEXAS: 

ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM SEGUIMENTO EM UMA LINHA DE CUIDADO, sob orientação do prof. Msc Walter de Souza 

Tavares, SENDO APROVADO POR UNANIMIDADE. O último projeto apresentado é o da professora Francineide Pena com o título Promoção 

da Saúde para Pessoas com Diabetes Mellitus, implementar Programa de promoção da saúde por equipe multiprofissional para pessoas com 

Diabetes Mellitus. A professora informa que o projeto já vem sendo desenvolvido há 13 anos na Policlínica da UNIFAP, sendo que anteriormente 

as atividades físicas eram desenvolvidas na Sede do clube dos Magistrados, porém a parceria foi encerrada, mas que atualmente estão 



desenvolvendo tais atividades no espaço físico do Curso de Fisioterapia/UNIFAP. A professora relata sobre o público alvo e as atividades 

desenvolvidas. Fala também da ampliação da equipe multiprofissional formada por Enfermeiros, Fisioterapeutas, médicos, psicólogos. Diz que 

hoje atendem 110 pacientes. A professora Francineide reforça sobre a inserção de discussão sobre a extenso no NDE. O professor Rubens abre 

para perguntas e questionamentos e em seguida solicita aos docentes que no chat a sua concordância, discordância ou abstenção do projeto 

intitulado: PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA PESSOAS COM DIABETES MELLITUS, sob orientação do prof. Dra. Francineide Pereira da 

Silva Pena, SENDO APROVADO POR UNANIMIDADE. Posteriormente, foi informado a segunda pauta da reunião de colegiado - Professor 

substituto: O professor Rubens fala sobre a necessidade do grupo de disciplinas e o colegiado do curso definir sobre a renovação do contrato dos 

professores substitutos. Inicia apresentando os professores substitutos, quais sejam: Ana Caroline Moura Rodrigues Costa, substituta da professora 

Sãmea, na disciplina Saúde do Adulto, sendo que terá seu contrato encerrado em dez de outubro de 2020; Danielson Cavalcante Rodrigues da 

Silva, que terá seu contrato encerrado em nove de setembro de 2020 e Taynara Camile Guilherme Lima, que terá seu contrato encerrado em dez 

de outubro de 2020. O professor Rubens esclarece que precisará apresentar à PROGEP a cópia da ATA com a indicação de prorrogação do contrato 

do professor, sendo que o Responsável Técnico (RT) da disciplina na qual o professor substituto está atuando deverá apresentar à Coordenação do 

Curso, uma justificativa para permanência do professor, a considerar a pandemia e atividades docentes. O professor Rubens pergunta ao RT da 

disciplina Saúde do Adulto, José Luiz Picanço, se há interesse de manutenção do contrato da professora Ana Carolina. O Professor José Luiz 

Picanço responde que há interesse na continuidade de contrato da citada professora, pois a professora Érika Tatiane está de licença maternidade, o 

que reforça a necessidade, ademais, no próximo semestre terão aulas práticas, o que se faz necessário manter o quadro de professores. O professor 

Rubens pede aos professores que votem no chat a sua concordância, discordância ou abstenção sobre a renovação do contrato da professora 

substituta ANA CAROLINA MOURA. O professor Clodoaldo questiona se haverá necessidade do colegiado votar, pois o RT já sinalizou 

positivamente. Professor Rubens responde que essa é uma necessidade exigida pelo Manual de Procedimentos e Instruções para contratação, 

prorrogação e extinção de contrato de professor substituto da Universidade Federal do Amapá. O colegiado APROVA A RENOVAÇÃO DO 

CONTRATO DA PROFESSORA ANA CAROLINA MOURA, tendo como abstenção o voto da docente Rosemary Ferreira de Andrade. O 



Professor Rubens questiona o RT da disciplina Estágio Supervisionado se há necessidade de renovação do contrato do professor Danielson 

Cavalcante Rodrigues da Silva. Clodoaldo fala que a considerar as atividades práticas não terem previsão de retorno ainda neste ano e que as 

atividades da disciplina são meramente práticas, porém gostaria de ouvir os professores da disciplina para tomar uma decisão. A professora 

Rosemary fala sobre o certame para professores efetivos, Clodoaldo fala que todos os concursos estão suspensos. A professora Francineide lembra 

dos exames que estão sendo ofertados (teste rápido) na UNIFAP, o que poderá dar um perfil da situação de saúde de docentes e discentes. A 

professora Rosemary questiona sobre o número de professores na disciplina Estágio Supervisionado e diz que o certame já havia iniciado e acredita 

que terá continuidade. Professor Rubens pondera sobre a possibilidade de renovarmos os contratos, mas também entende que haverá um gasto 

público, pois os professores não estarão em sala de aula. A professora Dirley reforça que alguns professores são do grupo de risco e que assim seria 

interessante manter o contrato. O professor Rubens pede aos professores que se manifeste sobre condições de risco, professor Danielson diz não 

ser do grupo de risco e diz que está disposto a contribuir da melhor maneira possível, se coloca à disposição para contribuir com o curso. A 

professora Inara reforça que não está sendo questionado a capacidade dos professores, mas como justificar a permanência, a citar estágio 

supervisionado, que é uma disciplina essencialmente prática. A professora Rosana pede que seja prorrogado a resposta referente a renovação do 

citado professor Danielson. O professor Rubens diz que precisa estar registrado em ATA a decisão dos professores, mas que a decisão é do 

colegiado no caso de prorrogação. Clodoaldo reforça a necessidade de renovação do contrato do professor Danielson, pois já foram abertos campos 

de estágio na Secretaria Municipal de Saúde de Macapá. A professora Francineide reforça a necessidade legal de decisão sobre o assunto em pauta. 

Professora Mayra reforça sobre que a decisão deve ser feita hoje ou teremos que agendar outra reunião de colegiado. O professor Rubens abre para 

votação e é APROVADA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO PROFESSOR DANIELSON CAVALCANTE RODRIGUES DA SILVA, 

tendo como abstenção o voto da docente Rosemary Ferreira de Andrade. O último professor a ser apresentado para proposta de renovação de 

contrato da é a docente substituta Taynara Camile Guilherme Lima. O professor Florinaldo pede esclarecimento sobre como justificar a 

permanência da professora neste semestre se as aulas serão remotas e a carga horária dos docentes efetivos da disciplina são suficientes par ministrar 

as aulas teóricas. O Professor Rubens sugere que a justificativa está na eminência de saída para doutoramento da professora Tatiane Calandrine e 



que não haverá novos contratos até 2021. A professora Rosemary reforça que a professora Tatiane Calandrine ainda não tem previsão de saída e 

não justificaria a manutenção do contrato de Taynara por tal motivo. A professora Luzilena diz que a professora Tatiane Calandrine foi aprovada 

em Doutorado presencial da Universidade Federal Fluminense e no momento está em aulas remotas, pelas questões sanitárias que envolvem a 

pandemia. O professor Rubens fala que já recebeu a solicitação de Licença para Instrução da professora Tatiana do Socorro dos Santos Calandrine. 

O professor Florinaldo reforça que há necessidade de renovação do contrato da professora Taynara, mas diz que após encerramento do contrato de 

Taynara haverá necessidade contrato para vagas dos dois professores da disciplina, Clovis Luciano Giacomet e Tatiana do Socorro dos Santos 

Calandrine, os quais estarão em doutoramento. O professor Rubens esclarece que até 2021, provavelmente, não haverá contratação de professores. 

A professora Izabel esclarece que o professor efetivo terá o compromisso de reposição das aulas. Assim, pergunta como seria cobrado isso do 

professor substituto. O professor Rubens informa que a PROGEP orientou que não há legalidade para exigir do professor substituto. A professora 

Francineide sugere a reflexão dos professores substitutos sobre a possibilidade de continuar contribuindo com a disciplina, após o término do 

contrato, a considerar que receberam seus salários. O professor Rubens abre para votação e é APROVADA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 

DA PROFESSORA TAYNARA CAMILLE GUILHERME LIMA, tendo como abstenção o voto da docente Rosemary Ferreira de Andrade. 

A terceira pauta da reunião de colegiado - Retorno das atividades remotas: O professor Rubens relata sobre as estratégias para ouvir docentes e 

discentes sobre a adesão ao ensino remoto. Apresenta os docentes que representaram o curso na Comissão Especial/UNIFAP, Professor Clodoaldo 

Tentes Cortes e Francineide Pereira Pena. O professor Rubens discorre sobre o trabalho realizado por um grupo de professores distribuídos entre 

cada turma para ouvir os alunos sobre a concordância ou discordância de retorno das atividades de forma remota. O professor Rubens pede 

colegiado que delibere sobre a pauta. Pede aos professores Clodoaldo e Francineide para discorrer sobre o trabalho enquanto representantes na 

Comissão Especial. Clodoaldo fala que o trabalho deverá encerrar em dezesseis de setembro do ano em curso, mas que dependerá das respostas 

dos departamentos e coordenações de cursos sobre as demandas suscitadas pela comissão. Segundo Clodoaldo há necessidade de mobilização de 

docentes e discentes para que respondam ao questionário enviado. Professora Francineide reforça a importância de o Curso de Enfermagem 

participar do processo, respondendo ao questionário e que posteriormente a este diagnóstico institucional será emitido uma normativa institucional 



pela administração superior da UNIFAP, relativo ao retorno das atividades acadêmicas. Professora Francineide fala que o trabalho na comissão foi 

árduo e que as férias, referente ao mês de julho, dos professores envolvidos foram suspensas. O professor Rubens pergunta sobre o que a comissão 

precisa que o colegiado colabore no momento. Clodoaldo responde que é necessário consolidar as informações pertinentes para conclusão do plano 

de retorno das atividades acadêmicas. Francineide reforça sobre a importância de fornecimento dos equipamentos de proteção individual e garantia 

de segurança dos discentes e funcionários onde ocorrerão os estágios e aulas práticas. Clodoaldo explana sobre a participação em reunião na 

Superintendência de Vigilância em Saúde/Governo do Estado do Amapá, na qual teve como pauta o envolvimento dos acadêmicos em atividades 

na comunidade sobre prevenção e cuidados a usuários e pacientes acometidos por COVID. Professora Inara fala que gostaria de manifestar sua 

preocupação com sugestões dos discentes registradas na ATA da reunião com a turma 2017, quanto ao posicionamento de alguns alunos para 

possibilidade de estágio remoto, diz que essa possibilidade é inviável. O professor Clodoaldo diz que foi suscitado essa possibilidade, mas que não 

foi acatado pela totalidade de discentes e docentes da disciplina de Estágio Supervisionado. O professor Rubens encerra a reunião às 17h38min 

contemplando todas as pautas propostas. Eu, Luzilena de Sousa Prudêncio, docente do Curso de Bacharelado em Enfermagem lavro e assino esta 

ata seguida por leitura e assinatura dos professores presentes. 

 

 

LUZILENA DE SOUSA PRUDÊNCIO 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Rubens Alex de Oliveira Menezes 
Coordenador do curso de Enfermagem. 

                Portaria 1262/2019 -UNIFAP  



FREQUÊNCIA DA ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 

Nº DE ORDEM NOME CARGA 

HORARIA 

GRADUAÇÃO 

ASSINATURA 

01 ANA CAROLINE MOURA RODRIGUES COSTA SUBSTITUTO  

02 ANA RITA PINHEIRO BARCESSAT  40H-EFETIVO  

03 ANNELI MERCEDES CELIS DE CÁRDENAS 40DE-EFETIVO  

04 CAMILA BARBOSA RODRIGUES NEMER 40DE-EFETIVO Ausente 

05 CARLOS CORRÊA GALAN JUNIOR 20H-EFETIVO Ausente 

06 CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS 20H-EFETIVO Ausente 

07 CLODOALDO TENTES CORTES 40DE-EFETIVO  

08 CLOVIS LUCIANO GIACOMET 40DE-EFETIVO  

AFASTAMENTO INTEGRAL 

09 DANIELSON RODRIGO CAVALCANTE DA 

SILVA 

SUBSTITUTO 

 



10 DEBORA PRESTES DA SILVA MELO 40DE-EFETIVO Ausente 

11 DIRLEY CARDOSO MOREIRA 20H-EFETIVO  

12 EDMUNDO SOUZA MOURA FILHO 20H-EFETIVO Ausente 

13 ERIKA TATIANE DE A. FERNANDES 

RODRIGUES 

40DE-EFETIVO Ausente 

14 FLORINALDO CARRETEIRO PANTOJA 40H-EFETIVO 

 

15 FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA PENA 40H-EFETIVO  

16 GARDÊNIA MENEZES DE ARAÚJO 40H-EFETIVO  

17 INARA MARIELA DA SILVA CAVALCANTE 40DE EFETIVO  

18 JOÃO FARIAS DA TRINDADE 20H-EFETIVO Ausente 

19 JOSÉ LUÍS DA CUNHA PENA 40H-EFETIVO 

 

20 JOSÉ LUÍS PICANÇO DA SILVA 20H-EFETIVO  



21 KLINGERRY DA SILVA PENAFOR 30H-EFETIVO Ausente 

22 LUZILENA DE SOUSA PRUDÊNCIO 40DE-EFETIVO  

23 LÚCIO ANDRÉ VIANA DIAS 40DE-EFETIVO Ausente 

24 MARIA IZABEL TENTES CÔRTES 40DE EFETIVO  

25 MARIA VIRGINIA FILGUEIRAS DE ASSIS 

MELLO 

40DE EFETIVO  

26 MARLUCILENA PINHEIRO DA SILVA 20H EFETIVO 

 

27 MAIRA BEATRINE DA ROCHA UCHOA 40H EFETIVO  

28 NADIA CECÍLIA BARROS TOSTES 40H EFETIVO  

29 NELY DAYSE SANTOS DA MATA 20H EFETIVO  

30 RAFAEL CLEISON SILVA DOS SANTOS 40H EFETIVO  

31 ROSANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 40DE EFETIVO  

32 ROSEMARY FERREIRA DE ANDRADE 40DE EFETIVO 

 



33 ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA CHAMILCO 40DE EFETIVO Ausente 

34 RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES 40DE EFETIVO  

35 SÂMEA MARINE BEZERRA DA SILVA 40DE EFETIVO  

AFASTAMENTO INTEGRAL 

36 SILVANA RODRIGUES DA SILVA 40DE EFETIVO  

37 SILVIA ELENA DIAS MARTUCHI 40DE EFETIVO Justificou Ausencia 

38 TATIANA DO SOCORRO DOS SANTOS 

CALANDRINI 

40DE EFETIVO  

39 TAYNARA CAMILLE GUILHERME LIMA SUBSTITUTO 

 

40 VERÔNICA B. CAMBRAIA FAVACHO 20H EFETIVO  

41 VANESSA DA SILVA OLIVEIRA 40DE EFETIVO  

42 WALTER DE SOUZA TAVARES 40DE EFETIVO  

43 DIEGO QUARESMA FERREIRA TÉCNICO-ADM 

 

44 VIVIANE DE SOUZA BEZERRA Representante de 

enfermagem 

2017  



45 ANA VITÓRIA DO SANTOS MENEZES Representante de 

enfermagem 

2018 

 

46 MAYRA LOREANNE NASCIMENTO CORRÊA Representante de 

enfermagem 

2019 

Ausente 

47 ANDRIELY KATRINE SILVA MONTEIRO Representante de 

enfermagem 

2020 

Ausente 

 

 


