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Ata da reunião do NDE realizada no dia 18 de dezembro de 2020, às 18h10 min por meio da plataforma Skype.  
 

Ao décimo oitavo dia do mês de dezembro de 2020, às dezoito horas e dez 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, Anneli Mercedes Celis, Maria Virgínia 

de Assis, Rosemary Andrade, Silvana Rodrigues e Luzilena Prudêncio. Rafael Cleison dos Santos justificou ausência. Pauta 1 da reunião: Proposta de componente 

curricular interprofissional - optativo. O Coordenador do curso, Rubens Alex de Oliveira Menezes, inicia a reunião falando sobre criação de uma disciplina pelo DCBS 

a partir da iniciativa do PET Saúde Interprofissionalidade da UNIFAP, que seria uma componente curricular interprofissional optativo a ser ofertado a Estudantes dos 

Cursos de Ciências Biológicas e da Saúde, com 5 vagas para cada curso e de acordo com a demanda, futuramente seriam oferecidas mais vagas. O coordenador 

passa a palavra a Profª. Nely Dayse, que faz parte do PET Saúde Interprofissionalidade da UNIFAP, a professora explica que o PET já atua há 2 anos, e a proposta 

surgiu lá, para que os cursos da saúde possam interagir, trabalhando com uma equipe multiprofissional para atender a comunidade, pensando no ensino, pesquisa e 

extensão e explica que o colegiado tem até o dia 30 de dezembro de 2020 para dar uma posição se tem interesse em aderir a disciplina. A professora explica que não 

é a criação de um novo PET, e sim de uma disciplina. A professora Rosemary solicita voz e diz que está com dúvidas, de como seria trabalhado essa interdisciplinaridade. 

A professora Nely retoma a palavra e diz que será a criação de uma disciplina, como forma de se trabalhar em conjunto, ocupando o mesmo espaço, respeitando as 

competências de cada um, diz que o plano de ensino foi enviado pelo e-mail para todos do NDE. A professora Marlucilena manifesta apoio à criação da disciplina e diz 

que a proposta é muito interessante para nosso curso, já que a enfermagem não pode caminhar sozinha, e ressalta que a professora Nely Dayse precisa reforçar a 

defesa perante o colegiado. O professor Rubens retoma a palavra e diz que o encaminhamento é para Professora Nely rever a proposta para ir para o colegiado, pensar 

 



em todas as dúvidas que poderão surgir e trazer esclarecimentos e que a proposta será levada para pauta de colegiado. Pauta 2 da reunião: Formulário Eletrônico 

de Avaliação para o processo de Renovação de Reconhecimento do Curso de Enfermagem Campus Marco Zero. O coordenador Rubens começa explicando do 

recebimento do formulário e do tempo que foi dado ao NDE para responder. O professor fala sobre dividir tarefas, ressalta que nossa última avaliação foi em 2013 e 

nossa nota foi 4 e que temos potencial de manter ou aumentar a nota. Ele explica como é composto o formulário. Profa Marlucilena solicita a palavra e pede para que 

o professor Rubens verifique no setor responsável qual é o nosso Projeto político pedagógico cadastrado para não termos nenhum problema, a professora enfatiza 

ainda que na hora de preencher o formulário não podemos colocar nada além do que está no nosso PPC cadastrado. Profa Rosemary questiona quanto ao prazo, tendo 

em vista que teremos recesso. O professor Rubens ressalta que dois pontos importantes também na avaliação são com relação à infraestrutura e referências 

bibliográficas utilizadas. A professora Nely sugere que seja questionada a biblioteca se houve aquisição de livros que os professores pediram para subsidiar suas 

disciplinas. A divisão das tarefas é realizada. Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: Marlucilena, Nely Dayse, Rosemary e Anneli. Dimensão 2: 

CORPO DOCENTE E TUTORIAL: Camila, Rubens e Rafael, Dimensão 3: INFRAESTRUTURA: Luzilena, Silvana e Virgínia. Fichas em anexo (Professores x Disciplinas 

e Atributos docentes): professora Camila e Rubens, com prazo das tarefas até 08 de janeiro de 2021. O professor Rubens explica que a ficha atributos docentes será 

enviado para preenchimento individual dos professores. Profa Rosemary questiona se essa ficha será preenchida com todos os anos ou os últimos 5 anos. Professor 

Rubens fala que irá pergunta para Lidiane do Departamento de Avaliação institucional (DEAVI). Prof. Rubens finaliza a reunião às dezenove horas e trinta e oito minutos, 

contemplando a pauta proposta. Eu, Camila Rodrigues Barbosa Nemer, docente do Curso de Bacharelado em Enfermagem e membro do Núcleo Docente Estruturante 

lavro e assino esta ata, seguida por leitura e assinatura dos professores presentes. 
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FREQUÊNCIA DA ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO DIA 18 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 Justificou Ausência 

09 ROSEMARY FERREIRA DE ANDRADE 40DE EFETIVO 

 
10 RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES 40DE EFETIVO 

 

11 SILVANA RODRIGUES DA SILVA 40DE EFETIVO  

12 SILVIA ELENA DIAS MARTUCHI 40DE EFETIVO Licença Médica 

 

 


