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Ata da reunião com o coordenador do curso, docente e representantes de turma, realizada no dia 19 de fevereiro de 2021, às 9 
16h23min por meio da plataforma google meet. 10 

 11 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às dezesseis horas e 23 minutos, os membros do Colegiado do Curso de Bacharelado em Enfermagem, 12 
reuniram-se remotamente por meio da plataforma google meet. Estiveram presentes na reunião os docentes: Professor: Rubens Alex de oliveira Menezes 13 
(Coordenador do Curso), Camila Barbosa Rodrigues Nemer (Vice-Coordenadora), Maira Beatrine da Rocha Uchoa, Clodoaldo Tentes Cortes, Maria Izabel Tentes 14 
Côrtes, Gardênia Menezes de Araújo, Rafael Cleison Silva dos Santos, Rosana Oliveira do Nascimento, Vanessa da Silva Oliveira, Marlucilena Pinheiro da Silva, 15 
Débora Prestes da Silva Melo, Jose Luiz da Cunha Pena, Verônica Batista Cambraia Favacho, Luzilena De Sousa Prudêncio, Ana Rita Pinheiro Barcessat, João 16 

Farias, Ana Caroline Moura Rodrigues Costa, Anneli Mercedes Celis De Cárdenas, João Farias Da Trindade, Carlos Rinaldo Nogueira Martins, Nely Dayse Santos 17 
da Mata, Danielson Rodrigo Cavalcante da Silva, Erika Tatiane de A. Fernandes Rodrigues, Florinaldo Carreteiro Pantoja, Maria Virginia Filgueiras de Assis Mello, 18 
Rosemary Ferreira de Andrade, Nadia Cecília Barros Tostes, Silvana Rodrigues da Silva, Taynara Camille Guilherme Lima, Walter de Souza Tavares. 19 
Representantes de turma: Viviane de Souza Bezerra - Representante de enfermagem 2017. Técnico administrativo: Valmir Junior dos Santos Deniur de 20 

Almeida. Justificaram ausência: Silvia Elena, Lucio André, Rosilda Chamilco, Inara Cavalcante. O professor Rubens inicia a reunião informando ao Colegiado 21 

que toda a deliberação estará sendo gravada. Desta forma, solicita manifestação daqueles que se opõem a tal procedimento. Não houve manifestação em 22 
contrário. O docente informa ainda, que os integrantes deverão permanecer até o fim da reunião, votando em todas as pautas a serem discutidas. A saída sem 23 
justificativa será considerada como falta. O professor Rubens inicia apresentando as pautas da reunião, quais sejam: Retorno do Estágio Supervisionado I na 24 
modalidade presencial; Prorrogação/extinção de contratos professores substitutos no âmbito da UNIFAP; Leitura de ATA de professor Associado; PAIDS dos 25 
docentes referentes ao semestre suplementar (20.3) (Informativo) e Formulário Eletrônico de Avaliação para o processo de Renovação de Reconhecimento do 26 

 



Curso de Enfermagem Campus Marco Zero (Informativo). Pauta 01 - RETORNO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO I NA MODALIDADE PRESENCIAL: O 27 
coordenador relata que foi encaminhado via e-mail, uma planilha com uma previsão de retorno presencial da disciplina de Estágio Supervisionado I em 28 
conformidade com a resolução 19/2020. Adicionalmente, o coordenador comunica sobre a nova Responsável Técnica (RT) da disciplina de estagio supervisionado 29 

do curso de bacharelado em Enfermagem, a docente Vanessa Oliveira, e em sequência solicita a ela maiores esclarecimentos ao colegiado sobre a pauta. A RT 30 
Vanessa esclarece que a pauta é uma solicitação dos próprios alunos do Curso e inerente ao que costa na resolução 19/2020 condicionada o retorno do estágio 31 
supervisionado presencial ao consentimento do colegiado do curso. Explica que participou de algumas reuniões com a SEMSA e que inicialmente, estava sendo 32 

sinalizado positivamente a volta aos campos e a entrada com 5 alunos. Todavia, em decorrência do convênio anterior, voltaram atrás e estabeleceram somente 33 

3 e logo após, mudaram novamente, estabelecendo 4 alunos. A docente informa que isto não está formalizado ainda, pois os responsáveis pretendem se reunir 34 
na quarta-feira com outras instituições de ensino, para que assim possam traçar orientações e diretrizes. A docente Vanesa ressalta que a Prefeitura/SEMSA 35 
está ainda temerosa com o retorno. A RT informa a situação da disciplina na possível aprovação pelo colegiado, informando que a disciplina terá dificuldades 36 
com relação aos professores que poderão voltar a campo em decorrência da pandemia. Esclarece que alguns professores são do grupo risco, mas estarão, 37 

mesmo diante da situação, contribuindo na disciplina de forma reduzida, exemplificando com o caso do docente Clodoaldo Tentes que irá dividir a carga horária 38 
com o docente Rafael Cleison, outro professor do grupo de risco. A professora informa que a disciplina necessitará de mais 2 professores, além da docente 39 
Tayanara, que aceitou ser cedida temporariamente. A RT finaliza indicando a problemática dos EPIs, os quais os campos não estarão fornecendo e a universidade 40 

não providenciou até o momento, mesmo com a solicitação do anterior RT, o docente Clodoaldo Tentes. Tendo em vista essa situação, ela diz que os próprios 41 
alunos estão se organizando para conseguir os materiais através de ajuda de parlamentares e outras fontes. Informa que a discente à frente, Ingrid Gibson 42 
conseguiu junto ao reitor alguns materiais, porém com previsão de duração de apenas 9 dias de estágio. A docente destaca que o grupo de professores de 43 
estágio ainda não está vacinado. O coordenador aponta que foram encaminhadas as solicitações dos materiais aos setores competentes dentro da universidade, 44 
contudo, conforme informações da Pró-Reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais (PROCRI), os convênios tanto da SEMSA quanto da SESA foram 45 

encaminhados a PROCURADORIA JURÍDICA (PROJU) que ao analisar informou que a obrigação no fornecimento dos materiais é da instituição concedente. 46 
Mesmo diante da resposta, o coordenador permaneceu com o pedido, todavia foi informado que o processo não será célere. O coordenador solicita manifestação 47 

do Colegiado. O docente Clodoaldo informa que a muito tempo essa pauta dos EPIs necessitava ser deliberada pelo Colegiado, dispondo que a nova gestão da 48 
SEMSA ainda está se estruturando, e desta forma, nada ainda está concreto. O docente indica que no convênio, na clausula 9 letra D, a responsabilidade é do 49 
município, todavia ao visualizar a realidade, se deparam com campos que não tem materiais nem para os próprios profissionais. A acadêmica Ingrid Gibson 50 
informa que fizeram um levantamento para atender a demanda e o planejamento, especificando ao colegiado os materiais que já conseguiram e os que estão 51 

aguardando. A aluna informa que o total de materiais até o momento durará 5 semanas, reconhecendo a insuficiência, mas esclarece que os alunos estão se 52 
articulando junto a parlamentares e outras pessoas, demonstrando um encaminhamento positivo, à longo prazo, na aquisição dos materiais, mas tudo dentro do 53 

planejamento de estágio. A docente Rosemary Andrade questiona sobre a competência da coordenação em solicitar tais materiais, pergunta como será feito em 54 
relação ao quantitativo que a SEMSA determina já que o curso está trabalhando com outro número e questiona ainda, problemática de falta de professores, 55 
ressaltando que este ponto sempre é debatido em reuniões e que nunca há solução, e que sempre se alega professores insuficientes para a disciplina. O 56 



coordenador destaca que a coordenação cumpriu o seu papel, encaminhou a demanda para as instancias responsáveis, todavia há um entendimento da PROJU 57 
que inviabiliza de certa forma a solicitação quanto aos EPIs. A RT Vanessa Oliveira informa que a necessidade de mais professores está justamente atrelada à 58 
restrição no número de alunos nos campos e pela não efetivação das vagas do Concurso de professor efetivo interrompido devido a Pandemia. A docente explica 59 

ainda, que o quantitativo de alunos no cronograma terá que ser de acordo com a instituição concedente, e assim será feito, por isso haverá a necessidade dos 60 
ajustes. A docente Rosemary sugere considerar a aplicação do profissional Assistente junto ao Estágio. O Professor Clodoaldo informa que a lei até permite isso, 61 
mas a responsável pelo órgão ao lê a minuta negou tal possibilidade. A docente Francineide reforça a negativa, tendo em vista que não há infraestrutura para o 62 

profissional dar conta do acompanhamento dos graduandos, considerando as próprias necessidade inerentes ao local de trabalho e suas atribuições, sem 63 

mencionar a falta de licenciatura de muitos. O coordenador solicita a manifestação na aprovação ou não da pauta. A docente Rosemary diz que não se sente 64 
segura para votar diante de tantas incertezas. Francineide e Rinaldo compartilham do mesmo sentimento. A docente Marlucilena sugere que o coordenador 65 
verifique no Diário Oficial se realmente o novo convênio foi publicado e propõe que seja feita uma contra resposta à PROJU em virtude da atual situação 66 
pandêmica. O Coordenador informa que já foram saturadas todas as solicitações com relação aos EPIs, e que a PROJU entende que se a universidade custear 67 

os EPIs iria de encontro com a lei de estágio supervisionado obrigatório, na qual informa que é de responsabilidade da concedente. Informa ainda que conforme 68 
assinatura de convênio de estágio Obrigatório realizada com a SEMSA na cláusula nove - das obrigações da conveniada, no item c) esclarece que a concedente 69 
deve oferecer condições para que o estágio seja supervisionado por docente da instituição de ensino. Ademais, pontua que mais do que os EPIs, o grande 70 

problema nesse momento é a carência de professores (necessitando conforme os informes do RT de mais dois docentes) para estágio supervisionado e solicita 71 
ao colegiado que caso tenha algum docente que poderia contribuir na disciplina que se manifeste, não obtendo nenhuma manifestação. A docente Rosemary 72 
sugere aguardar a finalização da reunião da SEMSA, pois, a partir dessa reunião o RT irá saber dos locais de estágio disponível e da quantidade certa de 73 
acadêmicos por grupo, além de uma posição mais certa dos EPIs, para que posteriormente ocorra uma reunião extraordinária para manifestação dessa pauta. O 74 
coordenador solicita manifestação do colegiado quanto a sugestão, na qual o colegiado decide adotar a sugestão e aguardar a tratativas finais da reunião da 75 

SEMSA com as Instituições de Ensino, e após isso, caso aprovado pelo órgão o retorno aos campos, será deliberado pelo colegiado de Curso. Pauta 02 - 76 
PRORROGAÇÃO/EXTINÇÃO DE CONTRATOS PROFESSORES SUBSTITUTOS NO ÂMBITO DA UNIFAP: O coordenador informa sobre a necessidade de 77 

renovação ou extinção dos contratos dos professores substitutos: Danielson Cavalcante Rodrigues da Silva substituindo o professor RENAN MARQUES BIRRO 78 
(Cod. Vaga: 0923426 - Vacância), que terá seu contrato encerrado em nove de março de 2021, Ana Caroline Moura Rodrigues Costa, substituta da professora 79 
SAMEA MARINE PIMENTEL VERGA, do curso de enfermagem, sendo que terá seu contrato encerrado em dez de abril de 2021; e Taynara Camile Guilherme 80 
Lima, substituta do professor CLOVIS LUCIANO GIACOMET, do curso de enfermagem que terá seu contrato encerrado em dez de abril de 2021. O coordenador 81 

do curso solicita a manifestação do RT de estágio supervisionado quanto a renovação do contrato dos professores substitutos: Danielson Cavalcante Rodrigues 82 
da Silva e Ana Caroline Moura Rodrigues Costa. A docente Vanessa informa que junto a seu grupo decidiram pela renovação dos contratos de docentes de 83 

estágio, relembra ainda a iminente saída de Nádia Cecilia para o doutorado. O professor Rubens abre para votação do colegiado sendo APROVADA POR 84 
UNANIMIDADE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO PROFESSOR DANIELSON CAVALCANTE RODRIGUES DA SILVA E ANA CAROLINE MOURA 85 
RODRIGUES COSTA. Posteriormente, o coordenador solicita a manifestação do RT de Materno quanto a renovação do contrato da professora substituta Taynara 86 



Camile Guilherme Lima. O docente Florinaldo Pantoja informa que em conversa com o seu grupo, estão de acordo com a renovação do contrato da professora 87 
Taynara e que disponibiliza a docente para colaborar no estágio supervisionado I do curso de enfermagem. Todavia levanta algumas ressalvas, solicitando 88 
garantias que a docente voltará para a disciplina de materno, caso os campos de práticas voltem. E o professor relembra sobre a necessidade de vaga para a 89 

docente Tatiana Calandrini afastada para qualificação no doutorado. O coordenador explica que todas as solicitações de contratos estão suspensas, devida a 90 
pandemia, bem como as vagas efetivas destinadas ao curso. O professor Rubens abre para votação do colegiado sendo APROVADA POR UNANIMIDADE A 91 
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PROFESSORA TAYNARA CAMILLE GUILHERME LIMA. Pauta 03 - LEITURA DE ATAS DE PROFESSOR ASSOCIADO: 92 

O coordenador informa que a pauta é uma formalidade do Processo de Progressão de Professor Associado da servidora ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA 93 

CHAMILCO do nível de II para III e do nível III para o IV. O coordenador faz a leitura da ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL 94 
DOCENTE do Nível II para III: Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2021, às 16h reuniram-se os professores do colegiado de Enfermagem: Profª Drª 95 
ANNELI MERCEDES CELIS DE CÁRDENAS, Profª Drª MARIA VIRGINIA FILGUEIRAS DE ASSIS MELLO e Profª Drª SILVANA RODRIGUES DA SILVA como 96 
membros da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional, referente ao interstício de 14/10/2015 á 14/10/2017- da Classe de Professor Associado, Nível II, 97 

para a Classe de Professor Associado, Nível III, PORTARIA Nº 1432/2020 Reitoria/UNIFAP, com o objetivo de avaliar a Progressão Funcional da docente 98 
ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA CHAMILCO, lotada no colegiado do ENFERMAGEM. No mesmo dia fez-se a leitura e análise dos documentos apresentados 99 
pela docente em tela, no qual se encontram os itens necessários à avaliação, atendendo à Resolução Nº 001/2007 CONSU de 11 de janeiro de 2007. Nesta 100 

avaliação foram considerados os critérios da resolução supracitada, tendo como CONCLUSÃO: Considerando o Art. 4º da Resolução Nº 001/2007 CONSU e os 101 
documentos comprobatórios apresentados pela interessada Profº Drº ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA CHAMILCO, referente ao interstício de 14/10/2015 á 102 

14/10/2017-Associado II para Associado III; considerou-se o seu desempenho (SATISFATÓRIO), fazendo jus a progressão pretendida. Adicionalmente é realizada 103 
a leitura da ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE do Nível III para IV: Aos dezessete dias do mês de fevereiro 104 
de 2021, às 16h reuniram-se os professores do colegiado de Enfermagem: Profª Drª ANNELI MERCEDES CELIS DE CÁRDENAS, Profª Drª MARIA VIRGINIA 105 

FILGUEIRAS DE ASSIS MELLO e Profª Drª SILVANA RODRIGUES DA SILVA como membros da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional, referente 106 

ao interstício de 14/10/2017 á 14/10/2019- da Classe de Professor Associado, Nível III, para a Classe de Professor Associado, Nível IV, PORTARIA Nº 927/2020 107 
Reitoria/UNIFAP, com o objetivo de avaliar a Progressão Funcional da docente ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA CHAMILCO, lotada no colegiado do 108 
ENFERMAGEM. No mesmo dia fez-se a leitura e análise dos documentos apresentados pela docente em tela, no qual se encontram os itens necessários à 109 
avaliação, atendendo à Resolução Nº 001/2007 CONSU de 11 de janeiro de 2007. Nesta avaliação foram considerados os critérios da resolução supracitada, 110 

tendo como CONCLUSÃO: Considerando o Art. 4º da Resolução Nº 001/2007 CONSU e os documentos comprobatórios apresentados pela interessada Profº 111 
Drº ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA CHAMILCO, referente ao interstício de 14/10/2017 á 14/10/2019-Associado III para Associado IV; considerou-se o seu 112 
desempenho (SATISFATÓRIO), fazendo jus a progressão pretendida. Pauta 04 - PAIDS DOS DOCENTES REFERENTES AO SEMESTRE SUPLEMENTAR 113 

(20.3) (INFORMATIVO): O coordenador explica que os docentes precisam entregar os PAIDs do semestre suplementar 2020.3, e que aqueles professores que 114 
não estão em disciplinas deverão preencher a autodeclaração de inviabilidade de oferta de Componentes Curriculares e outras    atividades acadêmicas e caso se 115 
enquadre a autodeclaração de saúde. Ressalta que a Coordenação aguardará até sexta-feira da próxima semana (26.02.2021), advertindo que a ausência de 116 



tais documentos poderá gerar implicações com progressões, afastamentos para qualificação ou com a CGU. A vice coordenadora informa que a coordenação já 117 
possui 18 PAIDs, e que aqueles que tiverem dúvidas se encaminharam ou não, poderão entrar em contato. Pauta 05 - FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE 118 
AVALIAÇÃO PARA O PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE ENFERMAGEM CAMPUS MARCO ZERO (INFORMATIVO): 119 

O coordenador informa que o formulário foi encaminhado, destacando que o curso ganhou um tempo a mais antes da avaliação ocorrer e dessa forma, reforça 120 
que os docentes atualizem os seus currículos lattes, que os representantes de turma que ainda faltam, encaminhem o documento solicitado em reuniões 121 
anteriores. Finaliza requerendo a colaboração de Todos. O professor Rubens encerra a reunião às 18h07min contemplando todas as pautas propostas. Eu, Valmir 122 

Junior dos Santos Deniur de Almeida, técnico administrativo do Curso de Bacharelado em Enfermagem lavro e assino está ATA seguida por leitura e assinatura 123 

dos professores presentes. 124 

 125 

 126 

__________________________________ 127 

Valmir Junior dos Santos Deniur de Almeida 128 
Técnico Administrativo do Curso de Bacharelado em Enfermagem 129 

 130 

 131 

 132 
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 134 

 135 

 136 

________________________________________ 137 

Prof. Dr. Rubens Alex de Oliveira Menezes 138 

Coordenador do curso de Enfermagem. 139 
                Portaria 1262/2019 –UNIFAP 140 

 141 



FREQUÊNCIA DA ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021 142 

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 

 

05 CARLOS CORRÊA GALAN JUNIOR 20H-EFETIVO Ausente 

06 CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS 20H-EFETIVO  

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 

 



11 DIRLEY CARDOSO MOREIRA 20H-EFETIVO Ausente 

12 EDMUNDO SOUZA MOURA FILHO 20H-EFETIVO Ausente 

13 ERIKA TATIANE DE A. FERNANDES 

RODRIGUES 

40DE-EFETIVO  

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 Justificou Ausência 

18 JOÃO FARIAS DA TRINDADE 20H-EFETIVO  

19 JOSÉ LUÍS DA CUNHA PENA 40H-EFETIVO 

 

20 JOSÉ LUÍS PICANÇO DA SILVA 20H-EFETIVO Ausente 

21 KLINGERRY DA SILVA PENAFOR 30H-EFETIVO Ausente 

22 LUZILENA DE SOUSA PRUDÊNCIO 40DE-EFETIVO  

23 LÚCIO ANDRÉ VIANA DIAS 40DE-EFETIVO Justificou Ausência 

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 Justificou Ausência 

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 Ausência 

38 TATIANA DO SOCORRO DOS SANTOS 

CALANDRINI 

40DE EFETIVO AFASTAMENTO INTEGRAL 



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 VALMIR JUNIOR DOS SANTOS DENIUR DE 

ALMEIDA 

TÉCNICO-ADM  

44 VIVIANE DE SOUZA BEZERRA Representante de 

enfermagem 

2017  

45 ANA VITÓRIA DO SANTOS MENEZES Representante de 

enfermagem 

2018 

Ausente 

46 JOAO DOUGLAS QUARESMA Representante de 

enfermagem 

2019 

Ausente 

47 ANDRIELY KATRINE SILVA MONTEIRO Representante de 

enfermagem 

2020 

Ausente 
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