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Ata da reunião do Núcleo Docente Estruturante com os docentes membros e o coordenador do curso de Enfermagem, realizada no dia 21/05/2021, às 

17:45h na plataforma GOOGLE MEET. 

 
Ao vigésimo primeiro dia do mês de maio de dois mil e vinte um, às 17h45min, estiveram reunidos on-line via Google Meet os professores integrantes do NDE 

do Curso de Bacharelado em Enfermagem, sob a presidência do Prof. Dr. Rubens Alex de Oliveira Menezes: Anneli Celis Mercedes de Cardenas, Camila 

Barbosa Rodrigues Nemer, Erika Tatiane Fernandes Rodrigues, Luzilena de Sousa Prudêncio, Maria Virgínia Filgueiras de Assis Mello, Nely Dayse Santos da 

Mata, Rosimary Ferreira Andrade. Justificaram ausência: Silvana Rodrigues da Silva, Rafael Cleison e Silvia Helena Dias Martuchi. Não se fizeram presentes 

Professora Marlucilena Pinheiro. A primeira pauta apresentada foi a correção dos Planos de Ensino das Disciplinas: Introdução a filosofia, Bioquímica geral, 

Introdução a sociologia aplicada a saúde, Biologia molecular, Doenças Transmissíveis, Genética, Ética, bioética e legislação em enfermagem, TCC I e TCC II, 

Didática geral e Enfermagem em saúde Mental, sendo aprovado pelos integrantes. O segundo ponto de pauta foi referente a normatização das Atividades 

Complementares em que o Coordenador Prof. Rubens acrescentou carga horária correspondente a 20 horas e 15 horas para representante e vice 

representante de turma respectivamente, no decorrer de cada semestre, havendo o requisito de comprovação de assiduidade de 80% nas reuniões de 



colegiado e demandas do Curso, sendo aprovado pelos integrantes. O terceiro ponto de pauta foi referente a adequação das disciplinas as bibliografias básica 

e complementar conforme orientações do diretor da biblioteca central. Foi informado pelo Prof. Rubens que a atualização precisa ser realizada até o final do 

mês (31/05/21) e após as considerações das Professoras Rosemary, Anneli, Camila, Luzilena, Nely Dayse e Virgínia, ficou deliberado que a Coordenação do 

Curso enviaria e-mail a todos os professores do Curso solicitando a atualização e os membros do NDE divididos em 5 grupos: Rubens e Camila, Érika e 

Virgínia, Luzilena, Nely Dayse e Marlucilena, Silvana e Rafael, ficariam responsáveis em receber os Planos de Ensino atualizados, para serem referendados 

por relatório de adequação assinado pelo NDE.  O quarto e último ponto de pauta foi a apresentação da oferta de disciplinas para o semestre 2020.2. Foi 

ressaltado pela profa. Camila a preocupação com a disciplina Anatomia Humana que foi cancelada no semestre 2020.1 em virtude de problemas de saúde da 

Professora Silvia Helena, havendo necessidade de oferta no semestre 2020.2. A professora Nely Dayse ressaltou que o cancelamento se deu pelas condições 

sanitárias vigentes e pela falta de condições de saúde da professora Silvia Helena, havendo votação em reunião de colegiado onde deliberou-se o 

cancelamento da oferta. As professoras Anneli, Nely Dayse, Luzilena, Rosemary e Érika fizeram observações a respeito da oferta da disciplina Anatomia e 

sobre licença de saúde e a professora Rosemary esclareceu que não há perdas salariais quando o servidor está amparado por licença à saúde. A 

Coordenação de Enfermagem fará contato com a Professora Silvia e de acordo com a situação atual de saúde da professora, indicará que seja oficializada a 

licença de saúde, para que possa buscar outras alternativas junto a outros cursos em prol da efetivação da oferta da disciplina. A professora Nely Dayse reforça 

a importância de solucionar a oferta da disciplina de forma que nem professor, nem alunos fiquem prejudicados, e se for o caso buscar orientação da 

assessoria jurídica. A professora Camila seguiu com a apresentação da oferta das disciplinas de acordo com o ano de cada turma e a inclusão de professores 

que possam estar ministrando as respectivas disciplinas. Quanto as disciplinas teórico práticas que não foram finalizadas no semestre 2020.1 em virtude do 

cenário epidemiológico da COVID 19, foi discutido pelos professores a possibilidade de flexibilização de forma que as disciplinas do semestre 2020.2 que 

tenham pré-requisitos referentes as disciplinas de 2020.1 que não foram finalizadas, possam ser ofertadas para operacionalização da carga horária teórica. 

Para esta demanda, o professor Rubens delibera que será aberto um documento on-line compartilhado, em que os membros do NDE, farão a edição com 

encaminhamentos para a oferta, discussão e flexibilização quanto a oferta das disciplinas com Pré-requisitos de modo que as disciplinas: Anatomia humana, 



Enfermagem Pediátrica e Saúde do Adulto em ambientes de alta complexidade possa ser ofertada e ministrado a carga horária teórica. A professora Camila 

deu seguimento apresentando os horários de cada disciplina. Sem mais nada a tratar, às 19h20’ a reunião foi encerrada pelo presidente do NDE professor Dr. 

Rubens Menezes e eu, Profa. Maria Virgínia Filgueiras de Assis Mello, lavrei a presente ATA. A lista de presença assinada segue em anexo a esta ATA.  
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FREQUÊNCIA DA ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO DIA 21 DE MAIO DE 2021 

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  

04 LUZILENA DE SOUSA PRUDÊNCIO 40DE-EFETIVO  

05 MARIA VIRGINIA FILGUEIRAS DE ASSIS MELLO 40DE EFETIVO  

06 MARLUCILENA PINHEIRO DA SILVA 20H EFETIVO Ausência 

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 JUSTIFICOU AUSÊNCIA  
12 SILVIA ELENA DIAS MARTUCHI 40DE EFETIVO JUSTIFICOU AUSÊNCIA 

 


