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Ata da reunião pedagógica com o coordenador do curso e docente realizada no dia 19 de março de 2021, às 16h00min por meio da 
plataforma google meet. 

 

Aos dezenove dias do mês de março do ano de 2021, às dezesseis horas, os docentes do Colegiado do Curso de Bacharelado em Enfermagem, 

reuniram-se remotamente por meio da plataforma google meet. Estiveram presentes na reunião os docentes: Professor: Rubens Alex de oliveira 

Menezes (Coordenador do Curso), Camila Barbosa Rodrigues Nemer (Vice-Coordenadora), Maira Beatrine da Rocha Uchoa, Inara Mariela da Silva 

Cavalcante, Clodoaldo Tentes Cortes, Maria Izabel Tentes Côrtes, Rosilda Alves da Silva Isla Chamilco, Rosana Oliveira do Nascimento, Vanessa 

da Silva Oliveira, Marlucilena Pinheiro da Silva, José Luís Picanço da Silva, Débora Prestes da Silva Melo, Jose luiz da Cunha Pena, Verônica 

Batista Cambraia Favacho, Luzilena de Sousa Prudêncio, Silvia Elena Dias Martuchi, Rosemary Andrade, Dirley Cardoso, Walter Tavares, Silvana 

Rodrigues, Maria Virginia, Nádia Eugênio, Taynara Lima, Nely Dayse, Nádia Tostes, Florinaldo Pantoja, Anneli Cárdenas, Francineide Pena, João 

Farias. Técnico administrativo: Valmir Junior dos Santos Deniur de Almeida. Justificaram ausência: sem justificativas. O Coordenador do Curso, 

professor Rubens Alex de Oliveira Menezes, inicia com os devidos comprimentos aos docentes e informa que a reunião pedagógica será gravada 

não havendo objeções e que a ATA será confeccionada pelo Técnico administrativo: Valmir Junior dos Santos Deniur de Almeida. PAUTA 

ÚNICA: oferta das disciplinas para o semestre 2020.1 e 2020.2. O Coordenador Rubens Alex explica que a pauta trata da oferta de disciplinas 

dos semestres 2020.1 e 2020.2 para apresentação, discussão e ajustes, caso necessário, e diz que na próxima semana, ocorrerá uma reunião de 

colegiado para ratificar as discussões. Rubens Alex relata que enviou os documentos referentes ao semestre 2020.1 e 2020.2 para o email dos 

representantes do colegiado, e que neste momento não cabe a discussão a respeito da resolução, todavia tecerá alguns pontos importantes para 

informe. A Resolução refere-se a possibilidade de substituição de componentes presencias pelo ensino remoto e hibrido em caráter excepcional. 

Capítulo 2. A Oferta e reoferta: art. 9 ensino remoto e hibrido não se aplicarão em mudança do PPC somente ocorrerão de forma temporária, 

 



durante a pandemia e dará continuidade preferencialmente ao calendário interrompido. Art 11 priorizado o ensino teórico sem atividades práticas. 

Componentes dos 2020.1 serão reofertados, desta forma o coordenador explica que algumas disciplinas se repetirão, pois, muitos alunos não 

aderiram ao calendário suplementar. Cap. 3. O Plano de ensino será alterado temporariamente e os docentes deverão encaminhar à coordenação 

para posterior apreciação do NDE, coordenação e departamento. O período de 22/03 à 23/03/2021 – matrículas, 22 a 31/03 Período para 

preenchimento do plano de ensino adaptado, o período de 05 a 11/04 para o preenchimento do PAID, o período de 12 a 17/04 - a homologação do 

PAID pelo departamento. O coordenador Rubens solicita atentar para os prazos. No Cap.6 sobre TCC: caberá o aceite do orientador, do acadêmico, 

da comissão de TCC ou professor responsável e a coordenação de curso. Sobre a Carga horaria docente: docentes de licença e afastamentos 

estão assegurados. Cap.7 As cargas horarias deveram ser registradas no PAID. Caso os docentes necessitem de apoio tecnológico poderá utilizar 

a estrutura da Instituição. Sobre Progressão Funcional: o semestre 2020.3 poderá ser incluído no semestre 2020.1 ou 2020.2. O docente que não 

estiver na oferta do ensino presencial ou hibrido apresentar justifica. A PROGEP promoverá cursos de aprimoramento de ensino aprendizagem. O 

coordenador informa que a oferta de ensino hibrido é somente para 4 disciplinas: Anatomia, Semiologia, Enfermagem Clinica e Cirúrgica e 

Enfermagem ginecológica, questão está discutida no NDE. O coordenador explica que caso não haja a possibilidade desta modalidade para essas 

disciplinas, solicita juntar documentos de justificativas e comunicar, para assegurar respaldo do NDE e da própria coordenação. A vice 

Coordenadora Camila Rodrigues apresenta a oferta, com as disciplinas e os respectivos docentes (em anexo). Ressalta que as únicas disciplinas 

para modalidade hibridas são: Anatomia, semiologia e enf. Ginecológica e enf. Clínica e cirúrgica. Explica que os professores de Estágio não vão 

declarar no plano suplementar, pois o estágio já cadastrado em 2020.1 e ressalta que somente duas disciplinas foram criadas, as outras já estavam 

no semestre 2020.1, as quais são TCC II e ética e bioética. A vice coordenadora explica que em relação aos horários, não houve a possibilidade de 

alteração. O coordenador Rubens explica que a oferta é um complemento do semestre 2020.1, sendo as mesmas disciplinas e professores, 

diferenciando somente por que houve uma compactação do semestre. Desta forma, enfatiza que nenhum professor está sobrecarregado. Camila 

Rodrigues explica que disciplinas como nutrição, precisaram serem ofertadas novamente pelo fato de muitos alunos não a terem feito no sementre 

2020.3 suplementar. A vice coordenadora explicita os lavamentos rápidos que foram realizados sobre documentos que foram enviados solicitando 

materiais, infraestrutura, vacinação, condições sanitárias, EPIs, etc, enfatizando que há pedidos em período anterior a pandemia, mas que nunca 

foram atendidos. O coordenador Rubens Alex relata o levantamento é um mini relatório, dispondo que haverá bem mais documentos, e após a 

explanação, o coordenador coloca para manifestação do colegiado. O docente José Picanço questiona sobre como encontrar o plano de 

biossegurança da UNIFAP citado na resolução e ainda questiona se no ensino hibrido, poderá ocorrer teoria neste momento e a prática depois. 

Rubens Alex informa que ainda não encontrou o plano, mas que está na busca, assim que obter fará o encaminhamento. A vice coordenadora 

Camila Rodrigues diz que o DERCA abriu a possibilidade e enfatizando que os alunos que já estão matriculados tanto na teoria, quanto prática. 

Jose luís Picanço concorda, dispondo que é o correto para o momento. O professor João Farias questiona sobre a disciplina de semiologia, 



enfatizando que não terão condições de fazer a prática por falta de equipamentos, insumos, etc. ressalta que os professores ainda não estão 

vacinados e a maioria dos alunos também. Desta forma, diz que retorno à pratica está condicionado a não ser mais que 7 alunos no ambiente e a 

disponibilização de materiais necessários, haja vista que na maioria das vezes são os próprios docentes quem custeiam tais materiais e finaliza 

concordando com a possibilidade de fazer a prática somente em momento a posteriori. A vice coordenadora Camila Rodrigues diz que oficialmente 

isto não seria possível, mas em conversa com o DERCA foi levantado a possibilidade no caso de não haver condições mínimas para a execução 

das aulas práticas. A docente Luzilena questiona se os professores poderão optar por tal opção. Camila: afirma que sim, no caso de não haver 

condições sanitárias e materiais. O coordenador Rubens: ressalta que não é uma imposição, pois, se for entendimento dos professores poderá ser 

cancelada a disciplina, mediante justificativa. A docente Francineide Pena menciona que essa proposta já tinha sido feito pelo grupo de Saúde do 

Adulto, mas o DERCA negou. Diante dessa possibilidade atualmente, a docente explicita que isso poderá ocasionar uma bola de neve. Camila 

Rodrigues explica que só realizando a teoria, o aluno ficará impedido de seguir e relata ainda a desmoralização perante os alunos na questão de 

solicitação de materiais que não são atendidas. O docente Florinaldo Carreteiro sugere a quebra de pré-requisito. Rosemary Andrade se diz contra 

a possibilidade, e enfatiza que o assunto deve ser discutido no NDE A docente Silvia Elena relata que ainda não conversou com o Danielson, 

docente que irá contribuir com ela na disciplina de Anatomia, ela levanta a questão das práticas da disciplina, mencionando que seria 6 alunos por 

vez, repetindo de 9 a 10 vezes a assuntos a serem trabalhados, a docente lembra ainda que é do grupo de risco e está com uma lesão no quadril. O 

docente Walter Tavarez expõe que se os laboratórios comportassem pelo menos o mínimo poderia ocorrer, e alerta que deixando a prática pra 

depois acabariam com um efeito cascata, mencionando que os campos de prática ofertados não suportarão tal demanda se ocorrer de a prática 

ficar para posteriore, ocorrerão quebras de Pré- requisito e terão disciplinas que serão praticamente concomitantes, mesmo sendo Pré requisito. 

Sugere um documento por parte da coordenação, professores e a pressão dos alunos. O coordenador Rubens Alex relembra que não é obrigatório, 

recomenda cada docente justifique juntamente com o seu grupo, se entenderem não realização, a CCE fará o encaminhamento, o intercambio. O 

coordenador Rubens relata que a oferta terá que seguir, e que caso os professores não vislumbrem, solicita novamente encaminhar documento 

cancelando a disciplina e aproveita para solicitar que professores tragam propostas para os problemas e demandas apresentados. A docente Erika 

Tatiane sugere que sejam suspensas as aulas práticas até a adequação. A docente Marlucilena Pinheiro menciona a possibilidade de colocar os 

professores de práticas em disciplinas teóricas, no caso de suspensão. A docente Francineide sugere permanecer como está a situação atualmente, 

realizando a teoria, e aguardando o parecer, caso não seja resolvido, poderá ser suspenso. A docente Rosemary Andrade sugere reunião com a 

Reitoria e PROGRAD para discutir a questão. A docente Erika solicita incluir a PROGEP. O coordenador Rubens Alex diz que fara o possível para 

marcar a reunião, e convida os RTs das disciplinas para participarem. A docente Maira sugere iniciar as aulas somente depois da reunião, e depois 

fechar um acordo com o DERCA. A docente Rosemary dispõe que na UFPA, cada disciplina tem 3 ou 4 professores, sendo 1 coordenador, e desta 

forma poderia ser adotado dessa forma no curso de enfermagem, no caso não haver condições dos professores irem para os laboratórios, sugere 



formar grupos de disciplinas teóricas, para justificar carga horaria e enquanto esperam a reposta. O Coordenador alerta que a resolução se faz a 

contagem da carga horária total por 2 professores, acima de 2 docentes, terá que ter 20 alunos por professor. A vice-coordenadora Camila 

Rodrigues questiona se há outras disciplinas para questionamento, além das 4 citadas. Não houve manifestação de questionamento. Desta forma 

ela relembra que terão até o dia 12 abril para resolver a questão, não resolvendo, ocorrerá o retorno em reunião para discutir e cancelar ou não as 

disciplinas em modalidades hibridas e verificar como será feita a alocação de professores. O professor Rubens agradece a participação dos 

docentes e técnico e encerra a reunião às 18h33min contemplando a pauta proposta. Eu, Valmir Junior dos Santos Deniur de Almeida, técnico 

administrativo do Curso de Bacharelado em Enfermagem lavro e assino está ATA seguida por leitura e assinatura dos professores presentes. 

 

 
 

__________________________________ 
Valmir Junior dos Santos Deniur de Almeida 

Técnico Administrativo do Curso de Bacharelado em Enfermagem 
 

 

 

 
________________________________________ 

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

Portaria 1262/2019 –UNIFAP 
 

 

 



FREQUÊNCIA DA ATA DE REUNIÃO PEDAGÓGICA DO DIA 19 DE MARÇO DE 2021 

Nº DE 

ORDEM 

NOME CARGA HORARIA 

GRADUAÇÃO 

ASSINATURA 

01 ANA CAROLINE MOURA RODRIGUES COSTA SUBSTITUTO Ausente 

02 ANA RITA PINHEIRO BARCESSAT  40H-EFETIVO Ausente 

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 Ausente 

07 CLODOALDO TENTES CORTES 40DE-EFETIVO  

08 CLOVIS LUCIANO GIACOMET 40DE-EFETIVO  

AFASTAMENTO INTEGRAL 

09 DANIELSON RODRIGO CAVALCANTE DA 

SILVA 

SUBSTITUTO Ausente 

10 DEBORA PRESTES DA SILVA MELO 40DE-EFETIVO 

 



11 DIRLEY CARDOSO MOREIRA 20H-EFETIVO  

12 EDMUNDO SOUZA MOURA FILHO 20H-EFETIVO Ausente 

13 ERIKA TATIANE DE A. FERNANDES 

RODRIGUES 

40DE-EFETIVO Licença Maternidade 

14 FLORINALDO CARRETEIRO PANTOJA 40H-EFETIVO 

 

15 FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA PENA 40H-EFETIVO  

16 GARDÊNIA MENEZES DE ARAÚJO 40H-EFETIVO Ausente 

17 INARA MARIELA DA SILVA CAVALCANTE 40DE EFETIVO  

18 JOÃO FARIAS DA TRINDADE 20H-EFETIVO  

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 NÁDIA CRISTINE COELHO EUGÊNIO 30DE EFETIVO 

 

30 NELY DAYSE SANTOS DA MATA 20H EFETIVO  

31 RAFAEL CLEISON SILVA DOS SANTOS 40H EFETIVO Ausente  

32 ROSANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 40DE EFETIVO 

 

33 ROSEMARY FERREIRA DE ANDRADE 40DE EFETIVO 

 

34 ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA CHAMILCO 40DE EFETIVO 

 

35 RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES 40DE EFETIVO 

 



36 SÂMEA MARINE BEZERRA DA SILVA 40DE EFETIVO  

AFASTAMENTO INTEGRAL 

37 SILVANA RODRIGUES DA SILVA 40DE EFETIVO 

 

38 SILVIA ELENA DIAS MARTUCHI 40DE EFETIVO  

39 TATIANA DO SOCORRO DOS SANTOS 

CALANDRINI 

40DE EFETIVO AFASTAMENTO INTEGRAL 

40 TAYNARA CAMILLE GUILHERME LIMA SUBSTITUTO 

 

41 VERÔNICA B. CAMBRAIA FAVACHO 20H EFETIVO  

42 VANESSA DA SILVA OLIVEIRA 40DE EFETIVO 

 

43 WALTER DE SOUZA TAVARES 40DE EFETIVO  

44 VALMIR JUNIOR DOS SANTOS DENIUR DE 

ALMEIDA 

TÉCNICO-ADM 

 

 

 

 

 


