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Ata da reunião com o coordenador do curso, docente e representantes de turma, realizada no dia 24 de março de 2021, às 16h00min por meio da 
plataforma google meet. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de 2021, às dezesseis horas e 10 minutos, os membros 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, Clodoaldo Tentes Cortes, Maria 

Izabel Tentes Côrtes, Rafael Cleison Silva dos Santos, 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,  Luzilena de Sousa Prudêncio, Silvia Elena Dias Martuchi, Francineide Pena, Dirley 

Cardoso, Florinaldo Pantoja, Silvana Rodrigues, Maria Virginia Filgueiras, Nely Dayse Santos da Mata, Carlos Rinaldo Martins, Anneli Cárdenas e Taynara 

Lima, Danielson Cavalcante, Erika Rodrigues, Nádia Cecília, Nádia Eugênio. Representantes de turma: Viviane de Souza Bezerra - Representante de 

enfermagem 2017, Ana vitória dos Santos Menezes - Representante de enfermagem 2018, João Douglas Quaresma – Representante 2019, Andriely Katrine 

Silva Monteiro - Representante de enfermagem 2020. Técnico administrativo: Valmir Junior dos Santos Deniur de Almeida. Justificaram ausência: Gardênia 

Araujo, Inara Cavalcante e Verônica Favacho. O Coordenador do Curso, professor Rubens Alex de Oliveira Menezes, inicia com os devidos comprimentos ao 

colegiado e informando que a reunião será gravada não houve objeções e que a ATA será confeccionada pelo Técnico administrativo: Valmir Junior dos 

Santos Deniur de Almeida. O professor Rubens inicia apresentando as pautas da reunião: - Projeto de extensão; - Oferta de disciplinas, conforme a 

resolução (CONSU) Nº 5/2021 – CONSU - Solicitação de desligamento da coordenação e da possibilidade de montagem da Comissão Eleitoral das 

Eleições para Coordenação do Curso de Bacharelado em Enfermagem - CCE. Coordenador começa a reunião com um Informe que o professor Clodoaldo 

 



solicitou. O docente Clodoado Tentes Cortes torna ciente ao colegiado que até o fim de março irá expirar a tutoria do PET, ocorrendo desta forma o seu 

desligamento, explicita que já esta sendo providenciado um novo edital para selecionar o novo tutor, ressalta que já há comissão. Após o informe o 

coordenador do curso inicia a primeira PAUTA: PROJETO DE EXTENSÃO: O Coordenador informa que o documento referente à pauta foi encaminhado ao e-

mail dos representantes do colegiado, assim como os referentes as outras pautas. Informa que o projeto é da docente Erika Tatiane e que necessita passar por 

apreciação do colegiado. Desta forma, solicita à docente que disserte rapidamente sobre o projeto. A professora Erika explica o projeto intitulado: RESILIÊNCIA 

DE FAMÍLIAS DE CRIANÇAS AUTISTAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA, enfatizando que é um projeto de advindo de um projeto da Universidade do Paraná, 

tratando de famílias com crianças com necessidades especiais no período da Pandemia, explica que será trabalhado através de oficinas. O coordenador 

requere se há algum questionamento sobre o projeto. A docente Rosemary Andrade questiona se o projeto é uma nova proposta ou é uma continuação, pois 

no documento apresenta estar em execução. A docente Erika Tatiane informa que é o projeto é novo, apesar de ter origem em outro, e informa que talvez o 

documento apresenta tal informação, pois já foi cadastrado, mas ressalta que está pendente de avaliações. O professor Rubens pede aos integrantes do 

colegiado que manifestem no chat concordância, discordância ou abstenção do projeto intitulado: RESILIÊNCIA DE FAMÍLIAS DE CRIANÇAS AUTISTAS NO 

CONTEXTO DA PANDEMIA, sob orientação do prof. Dra. Erica Tatiane, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE. Posteriormente, foi informado a segunda 

pauta da reunião de colegiado PAUTA: OFERTA DE DISCIPLINAS. O coordenador explica que a oferta foi apresentada no NDE e em reunião Pedagógica, e 

que nesta ficou firmado tentar uma reunião com a PROGRAD para discutir algumas peculiaridades das 4 disciplina possivelmente na modalidade hibrida. 

Informa que a reunião com PROGRAD possivelmente ocorrerá na próxima semana e a reunião com reitoria ainda esta aguardando o retorno. A vice 

coordenadora Camila Rodrigues apresenta a oferta das disciplinas possíveis de serem realizadas de forma remota, bem como os memorandos referentes. A 

docente enfatiza que as disciplinas para o ensino hibrido serão: Anatomia, Semiologia, Enfermagem Ginecológica e Enfermagem Clínica e Cirúrgica, sendo 

todas as outras em formato somente remoto. Os horários não puderam ser alterados, haja vista que já eram disciplinas do semestre 2020.1. Camila Rodrigues 

explica que somente duas disciplinas foram incluídas, as quais não constavam antes, sendo ética e bioética e TCC II. O estágio já esta ocorrendo, mas para 

fins de registro será cadastrado no semestre 2020.1.O acadêmico Douglas questiona se ainda haverá reunião para decidir se as 4 disciplinas serão ofertadas 

para ensino hibrido. Camila Rodrigues informa que haverá reuniões para discutir as condições e as necessidades para as práticas de laboratório, e que caso 

não haja o atendimento a essas demandas, terá que ser discutido como irão agir diante desse cenário. A vice coordenadora explana o memorando do DCBS 

do dia 15/03/2021 que informa que para seja possível o retorno da oferta de disciplina será criada uma data fictícia no sistema, do dia 08 a 12/06, para que 

assim possam atingir a carga horária e números aulas, relembrando que recomendou aos docentes o “print” dos diários. A docente apresenta o memorando 

enviado do DERCA no mesmo dia da reunião a respeito das matriculas, que irão ocorrer de hoje até o dia 06/04. Ela explicita que 5 disciplinas ainda 

apresentam problemas: Estágio, mas é só uma questão de registro, Semiologia, Enfermagem Ginecológica, Enfermagem clínica e cirúrgica e Saúde mental. A 



docente Camila Rodrigues informa aos alunos que o sistema irá excluir todas as reprovações referentes ao semestre suplementar, solicitando que os alunos 

matriculados em 2020.1 e aprovados em 2020.3 não devem requerer cancelamento, a não ser no caso de reprovações, e ressalta que a comunicação oficial 

com a coordenação é via e-mail. Camila Rodrigues explica que os alunos já aparecem como matriculados, e somente em dois casos que necessitarão que os 

próprios discentes se matriculem, para as disciplinas de ética e bioética e TCC II, desde que não haja conflito de horários alerta. Acadêmica Viviane questiona 

se a disciplina de saúde coletiva I será ofertada, devido à demanda de acadêmicos. A docente informa que não, os alunos terão que aguardar o próximo 

semestre. O acadêmico Douglas questiona se será preciso matricular-se na disciplina de Doenças Transmissíveis; A vice coordenadora ressalta que não, pois 

a disciplina já estava no semestre 2020.1 e não foi ofertada em 2020.3. A representante da 2020 questiona a respeito dos alunos do grupo de risco ou com 

parentes, se serão obrigados a fazer as aulas presenciais ou se será optativa. Camila Rodrigues explica novamente que as práticas ainda estão em discussão 

e explicita que anatomia é uma questão especifica, pois a disciplina só tem um código. A acadêmica Ingrid questiona o que irá ocorrer, caso a disciplina não 

seja ofertada/realizada. A docente explica que os alunos estarão impossibilitados de avançar. O docente Danielson explica que a docente Silvia Elena e ele 

redigiram um documento apresentando todas as considerações sobre a pratica em laboratório na disciplina de Anatomia. O professor ressalta a licença da 

docente Ana Rita, sem a possibilidade professor substituto, pontua as condições sanitárias, EPIs, o uso da mascaras para a explanação dos assuntos, os 

técnicos laboratórios, rotatividade de 6 alunos por vez, numa turma de 55 discentes, ressalta a saúde da docente Silvia Elena, a qual se encontra com lesões 

da covid-19, pontua que será necessário repetir 9 a 10x as explanações, o colapso do sistema de saúde e informa que há 10 alunos dispostos a serem 

monitores voluntários, e finaliza demonstrando ao colegiado as grandes lacunas para a realização da prática. Desta forma, os docentes da disciplina de 

Anatomia trouxeram 3 propostas para ser deliberadas e votadas pelo colegiado. A primeira é a oferta no semestre 2020.2, a segunda é realizar a teoria e 

realizar a prática se atendidas as condições, e a terceira é realizar a disciplina na modalidade 100% remota. A docente Silvia Elena relembra a ajuda da 

docente Tayana na disciplina de farmacologia. Camila Rodrigues informa que a professora Tayana estará em enf. Ginecológica e em Estágio Supervisionado I. 

A vice coordenadora informa que questionou outros cursos para saber como está funcionando essa questão, principalmente de Anatomia, e diz que o docente 

de fisioterapia está em ensino remoto, com a possibilidade de prática. A docente Silvia Elena explica que na fisioterapia tem 3 anatomias, podendo corrigir a 

prática em momento posterior, no curso de farmácia e medicina tem Anatomias com um enfoque mais amplo e diz que no curso de enfermagem possui 

atualmente uma única anatomia, sendo desta forma o enfoque amplo e distribuído. A docente relata que tanto Danielson quanto ela fará o melhor possível 

dentro da possibilidade de 100% remoto, caso escolhida, e afirma necessitar de um respaldo do colegiado para futuras indagações perante outras disciplinas. A 

acadêmica Ingrid questiona quantas disciplinas os alunos não poderão fazer no caso da não realização de anatomia. O coordenador explica que os alunos 

poderão seguir para o segundo semestre, mas não para o terceiro. A docente Luzilena Prudêncio sugere que a disciplina possa permanecer remotamente e 

que em momento posterior à pandemia, realize-se algo especifico para reforçar, ressaltando o atraso dos alunos e pontua que se a docente Silvia Elena esta 



com problemas de saúde tem o direito de ser respaldada pelo atestado médico e finaliza dizendo que é necessário dá uma resposta à turma. O coordenador 

questiona a professora Silvia Elena, se mesmo diante de sua situação de saúde poderá realizar a disciplina. A docente Silvia Elena diz que poderá realizar a 

disciplina, somente no caso de piora que não. O docente Rinaldo Martins recomenda a docente tirar a licença médica. A docente Silvia explica que devido a 

circunstância do momento que vivem, e outras situações pessoais, não conseguirá ir para São Paulo para fazer mais exames, e o aprofundamento necessário, 

desta forma não terá utilidade tirar a licença agora. A acadêmica Ingrid, representante de turma sugere que seja escolhida a opção 2, a realização da teoria e a 

prática depois. A vice coordenadora Camila explica que se as condições não forem contempladas, e não houver a realização da prática em Anatomia, o 

componente terá que ser cancelado, tendo em vista que a disciplina só tem um código. O coordenador Rubens Alex reitera que a proposta 2 é uma boa 

proposta, mas como a disciplina de Anatomia não pode ser dividida em blocos, é inviável. Desta forma sugere ao colegiado somente a votação de duas 

propostas: Ofertar no semestre 2020.2 ou ofertar 100% remoto. A docente Marlucilena Pinheiro sugere que o professor Danielson assuma as práticas com a 

ajuda de outro professor e a colaboração dos técnicos de laboratórios. A docente Silvia Elena relembra a dificuldade de conseguir outro professor, dispondo 

que os técnicos não são contratados para dar aula. É levantado o alerta sobre a finalização dos contratos dos professores substitutos. O coordenador Rubens 

explica que o processo de professor substituto não é célere. A docente Debora Prestes relata que como foi professora substituta no passado, o seu contrato foi 

prorrogado até 3 anos. O coordenador Rubens informa que a partir da nova resolução, não poderá mais ocorrer tal possibilidade. A docente Rosemary Andrade 

questiona o colegiado ter liberado a docente Ana Rita e não terem falado a respeito de professores substitutos. Rubens diz que foi levantada essa questão e 

relembra que as solicitações de professores substitutos estavam e estão suspensas e explica que o processo para o Doutorado da docente está parado, haja 

vista, que a licença que a professora Ana Rita está gozando atualmente é para licença maternidade. Silvia Elena diz que se a oferta acontecer no segundo 

semestre ficará melhor, pois possivelmente contará com a docente Ana Rita. A docente Erika Tatiane diz que não existe transformar uma disciplina teórica e 

prática em só teoria. A docente Silvia Elena diz que a possibilidade de prática em ensino remoto não existe e que se for para trabalhar remotamente, 

trabalharão a carga horário toda. A docente Erika diz que a questão é ofertar ou não ofertar. A acadêmica Ingrid diz que a turma opta por deixar a disciplina 

para o semestre 2020.2 e questiona se haverá outra disciplina no lugar. O coordenador informa que não. O coordenador coloca para votação as propostas: A- 

ofertar no semestre 2020.2 e B- Ofertar 100% remoto. Com 22 votos para a proposta A (Florinaldo, Camila, Silvana, Rafael, Taynara, Valmir, Silvia, 

Clodoaldo, Marlucilena, Virginia, Francineide, Dirley, Rosana, José Luiz Picanço, Jose luiz da Cunha Pena, Nely Dayse, Rinaldo, Anneli, Luzilena, Douglas - 

representante 2019, Ana vitória - representante 2018, Andriely – representante 2020), 3 na proposta B (Vanessa, Danielson, Rubens) e uma abstenção (Erika). 

É aprovado pelo colegiado ofertar a disciplina de Anatomia somente no semestre 2020.2. A terceira PAUTA: SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA 

COORDENAÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE MONTAGEM DA COMISSÃO ELEITORAL DAS ELEIÇÕES PARA COORDENAÇÃO DO CURSO DE 

BACHARELADO EM ENFERMAGEM - CCE. O Coordenador Rubens Alex informa que sua portaria irá vence em junho de 2021 e desta forma a sua gestão 



frente à coordenação finalizará. Relembra que sua gestão terminará em 2 anos conforme edital de eleição e por isso será de bom tom já compor a comissão 

para um novo processo seletivo. O docente informa que a vice coordenadora Camila Rodrigues também precisará sair, tendo em vista o seu termino de 

Doutorado. O docente Rinaldo questiona a possibilidade renovação. Rubens Alex explica que tem essa possibilidade, mas devido a problemas de saúde 

prefere não renovar. O coordenador solicita aos integrantes do colegiado que se manifeste para compor a comissão de processo seletivo do novo coordenador 

de curso, sendo formada pelos seguintes integrantes: Nely Dayse, Vanessa Oliveira, Rinaldo Martins e Jose Luis Pena. Não houve manifestação de discentes 

para a participação na comissão. O coordenador informa que solicitará a portaria. O coordenador aproveita a reunião para agradecer a todos que colaboraram 

em sua gestão, solicita desculpa por quaisquer desentendimentos. A docente Francineide Pena relembra a dificuldade da gestão nesse período de pandemia, 

agradece ao professor e deseja felicitações nessa nova fase. A docente Dirley remete o sentimento de gratidão pelo empenho, explana admiração e deseja 

bom descanso. O professor Rubens agradece a participação dos docentes, discentes e técnicos e encerra a reunião às 19h11min 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 DE COLEGIADO DO DIA 24 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 Justificou Ausência 

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  

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 Justificou Ausência 

17 INARA MARIELA DA SILVA CAVALCANTE 40DE EFETIVO Justificou Ausência 

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 NÁDIA CRISTINE COELHO EUGÊNIO 40DE EFETIVO 

 

30 NELY DAYSE SANTOS DA MATA 20H EFETIVO  

31 RAFAEL CLEISON SILVA DOS SANTOS 40H EFETIVO  

32 ROSANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 40DE EFETIVO  

33 ROSEMARY FERREIRA DE ANDRADE 40DE EFETIVO Justificou Ausência 

34 ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA CHAMILCO 40DE EFETIVO Ausente 

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 Justificou Ausência 

42 VANESSA DA SILVA OLIVEIRA 40DE EFETIVO  

43 WALTER DE SOUZA TAVARES 40DE EFETIVO  

44 VALMIR JUNIOR DOS SANTOS DENIUR DE 

ALMEIDA 

TÉCNICO-ADM 

 

45 VIVIANE DE SOUZA BEZERRA Representante de 

enfermagem 

2017  

46 ANA VITÓRIA DO SANTOS MENEZES Representante de 

enfermagem 

2018 

 



47 JOAO DOUGLAS QUARESMA Representante de 

enfermagem 

2019 
 

48 ANDRIELY KATRINE SILVA MONTEIRO Representante de 

enfermagem 

2020  

 

 

 

 

 

 


