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Ata da reunião do NDE realizada no dia 03 de dezembro de 2020, às 14h18min por meio da plataforma Skype. 

 

Ao terceiro dia do mês de dezembro de 2020, às quatorze horas e dezoito minutos, reuniram-se de forma remota, por meio da plataforma Skype. Estiveram 

presentes na reunião os docentes: Professor Rubens Alex Menezes, Camila Barbosa Nemeer, Nely Dayse da Mata, Marlucilena Pinheiro, Rafael Cleison 

dos Santos, Anneli Mercedes Celis, Maria Virgínia de Assis e Luzilena Prudêncio. Docentes da disciplina Estágio Supervisionado: Clodoaldo Côrtes, 

Rosana Oliveira e Vanessa Oliveira. Sem justificativa de ausência. Pauta da reunião: Critérios para conversão de estágio não obrigatório em estágio 

obrigatório. O Coordenador do curso, Rubens Alex de Oliveira Menezes, inicia a reunião relembrando que seria elaborado uma portaria para comissão 

que faria uma análise das propostas dos critérios de conversão de estágio. O presidente do NDE pede aos membros da comissão que se manifeste quanto 

à proposta. Antes da apresentação da comissão, a professora Camila questionou se a proposta seria para Estágio I e II. O professor Clodoaldo responde 

que a comissão achou por bem apresentar a proposta para as duas disciplinas. A professora Marlucilena questiona sobre os termos de cooperação técnica 

necessários para oficializar os estágios nas instituições, pois segundo a professora não houve um diálogo prévio entre discentes e Coordenação do Curso 

de Enfermagem, no sentido de oficializar o estágio. O professor Rubens também está de acordo com os questionamentos de Marlucilena. Clodoaldo cita 

que a proposta da comissão está embasada na Resolução 019/CONSU, em seu Art. 01. Marlucilena contra argumenta que o NDE não pode deliberar sem 

 



antes analisar a proposta. A professora Camila questiona se algum aluno participou do “Programa Brasil Conta Comigo”. Clodoaldo responde que no 

Amapá não houve adesão. Rubens fala que a proposta da comissão é referente ao período de pandemia. Clodoaldo fala que a comissão não converterá 

estágio que não atenda aos critérios estabelecidos. Camila pergunta a Clodoaldo sobre o número de alunos que está fazendo estágio estra curricular. 

Clodoaldo informa que seja cerca de 10 (dez) alunos. Camila reforça que acolher a necessidade de um quantitativo de 10 alunos não atenderá toda a 

turma da disciplina. Pondera também que se os estágios estavam suspensos, como o aluno consegue ser acompanhado em estágio nessas unidades, a 

considerar que havia decreto e portarias de suspensão de estágio nas unidades de saúde. A professora Nely e Rubens reforçam sobre não expor os assuntos 

tratados no NDE antes de ser apresentado em Colegiado. Clodoaldo fala que os alunos já estão o questionando, enquanto RT da disciplina, sobre a 

discussão sobre a Resolução 019/2020/UNIFAP. Marlucilena reforça que há professores do grupo de estágio que continuam trabalhando em outros 

vínculos. Diz também que a Policlínica UNIFAP está funcionando e que esses professores, que não são do grupo de risco, poderiam responsabilizar-se 

em acompanhar o estágio dos acadêmicos na citada Unidade de Saúde, pois isso poderia minimizar a situação. A professora Silvana fala que além dos 

surtos de DDA está ocorrendo surto de sarampo. Clodoaldo falou que solicitou campo de estágio na Policlínica e à época não haveria possibilidade, para 

mais de 5 alunos. Rosana fala que já há um cronograma pronto para estágio, porém surgiu a proposta de regramento. Clodoaldo pergunta ao NDE que 

proposta seria seguida. Rosana e Rubens concordam que poderia também seguir as duas propostas: estágio presencial na Policlínica e também análise de 

conversão de estágio não obrigatório em estágio obrigatório. Virgínia diz que, mesmo não sendo ponto de pauta, ficou na dúvida se foi ofertado matrícula 

para TCC. Rubens fala que não foi ofertado porque não havia sido definido em resolução. A professora Anneli sugere que seja buscado parecer na 

assessoria jurídica da UNIFAP. Rubens acrescenta que também será encaminhado ao setor de legislação educacional. Rubens pede a manifestação dos 

demais membros. Camila resume que seriam duas propostas - primeira proposta: retorno do estágio I, de modo presencial, com os professores que não 

são do grupo de risco, porém será buscado esclarecimento do setor de legislação educacional e PROJU. Segunda proposta: análise dos pedidos de 

conversão de estágio não obrigatório (após parecer PROJU). Clodoaldo recorda que a Resolução 014/2020 não define estágio presencial. O professor 

Rafael fala que acredita que a maioria dos docentes do curso deseja que os acadêmicos formem logo, desde que amparados pelas resoluções 014 e 

019/CONSU/UNIFAP. Professora Luzilena ressalta que precisamos estar atentos ao que rege as Resoluções 014 e 019/2020/CONSU no sentido de 

averiguar a legitimidade do estágio presencial. Clodoaldo pede que seja levado à Colegiado para ser votado sobre o retorno do estágio presencial, desde 



que haja um parecer da Procuradoria Jurídica/UNIFAP. Rubens pergunta à Clodoaldo sobre quem será responsável pela busca de campo de estágio, pois 

a Coordenação não tem condições para tal. Clodoaldo fala que a equipe de comissão elaborou uma proposta e o NDE está sugerindo uma segunda 

proposta que não estava na pauta, mas ainda assim, propõe-se a rever o planejamento com a equipe de estágio para apresentar cronograma do estágio 

presencial. Professor Rubens informa que irá aguardar os documentos da comissão de estagio supervisionado e após seu recebimento fará os 

encaminhamentos a Divisão de Legislação Educacional (DLE) e aguardará o parecer para os encaminhamentos. A professora Rosana questiona se há 

proposições para o quadro referente às atividades a serem desenvolvidas no Estágio. Rubens reforça que não há sugestões, pois está muito detalhado e 

adequado. Rubens encerra informando que será solicitado parecer à assessoria Jurídica e posteriormente a comissão será chamada para definição da 

proposta e encaminhamento ao Colegiado. O professor Rubens finaliza a reunião às dezesseis horas e dez minutos, contemplando a pauta proposta. Eu, 

Luzilena de Sousa Prudêncio, docente do Curso de Bacharelado em Enfermagem e membros do Núcleo Docente Estruturante lavro e assino esta ata, 

seguida por leitura e assinatura dos professores presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

LUZILENA DE SOUSA PRUDÊNCIO 

Membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem 

 

 



FREQUÊNCIA DA ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO DIA 03 DE DEZEMBRO 2020 

Nº DE ORDEM NOME CARGA 

HORARIA 

GRADUAÇÃO 

ASSINATURA 

01 ANNELI MERCEDES CELIS DE CÁRDENAS 40DE-EFETIVO  

02 CAMILA BARBOSA RODRIGUES NEMER 40DE-EFETIVO 

 

03 ERIKA TATIANE DE A. FERNANDES 

RODRIGUES 

40DE-EFETIVO Licença Maternidade 

04 LUZILENA DE SOUSA PRUDÊNCIO 40DE-EFETIVO  

05 MARIA VIRGINIA FILGUEIRAS DE ASSIS 

MELLO 

40DE EFETIVO  

06 MARLUCILENA PINHEIRO DA SILVA 20H EFETIVO 

 

07 NELY DAYSE SANTOS DA MATA 20H EFETIVO  

08 RAFAEL CLEISON SILVA DOS SANTOS 40H EFETIVO  

09 ROSEMARY FERREIRA DE ANDRADE 40DE EFETIVO Ausencia  

10 RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES 40DE EFETIVO 

 

11 SILVANA RODRIGUES DA SILVA 40DE EFETIVO  



12 SILVIA ELENA DIAS MARTUCHI 40DE EFETIVO Ausencia 

-- CLODOALDO TENTES CORTES 40DE-EFETIVO 

 

Obs: Professor 

Convidado!!! 

 

-- ROSANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 40DE EFETIVO 

 

Obs: Professor 

Convidado!!! 

 

-- VANESSA DA SILVA OLIVEIRA 40DE EFETIVO 

 

Obs: Professor 

Convidado!!! 

 

 

 

 


