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ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DO DIA 02 DE JUNHO DE 2021  
 
Ata da reunião com o coordenador do curso, docente, representantes dos técnicos e representantes de turma, realizada no dia 02 de junho de 2021, às 
16h00min por meio da plataforma google meet. 

 

Ao segundo dias do mês de Junho do ano de 2021, às dezesseis horas, os integrantes 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), Anneli Cardenas, Virginia Mello, Nely Dayse Mata, Florinaldo Pantoja, João Farias, Erika 

Fernandes, Maira Beatrine da Rocha Uchoa, Inara Mariela da Silva Cavalcante, Silvana Rodrigues, Clodoaldo Tentes Cortes, Gardênia Menezes de Araújo, 

Rafael Cleison Silva dos Santos, Francineide Pena, Rosemary Andrade, Rosilda Alves da Silva Isla Chamilco, Rosana Oliveira do Nascimento, Vanessa da 

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

Rinaldo, Verônica Batista Cambraia Favacho, Luzilena de Sousa Prudêncio, Silvia Elena Dias Martuchi, Walter Tavares, Taynara Lima.  Representantes de 

turma: Vanessa Picanço- Representante de enfermagem 2017, Luiza Soares - Representante de enfermagem 2018, João Douglas Quaresma de Oliveira - 

Representante de enfermagem 2019, Andriely Katrine Silva Monteiro - Representante de enfermagem 2020. Técnico administrativo: Valmir Junior dos Santos 

Deniur de Almeida. Justificaram ausência: Ana Caroline Moura Rodrigues Costa, Dirley Cardoso Moreira e Klingerry da Silva Penafort. Iniciaram a 

reunião presentes, mas não participaram de todas as pautas e votações: Carlos Rinaldo e Gardênia Menezes. O Coordenador do Curso, professor 

Rubens Alex de Oliveira Menezes, inicia com os devidos comprimentos ao colegiado e informando que a reunião será gravada, e posteriormente inserida os 

nomes digitais de cada integrante participante e que a ATA será confeccionada pelo Técnico administrativo: Valmir Junior dos Santos Deniur de Almeida, e 

que posteriormente será disponibilizada na pagina de enfermagem do curso, não houve objeções. PAUTA: INFORME SOBRE VICE-COORDENAÇÃO DO 

 



CURSO - O Coordenador explica que a pauta é um informe sobre o desligamento da docente Camila Rodrigues do cargo de vice-coordenadora de curso, tendo 

como substituta temporária a docente a Inara Cavalcante. Camila Rodrigues informa ao colegiado que sua saída ocorre tendo em vista a finalização do seu 

doutorado. Ela expõe que o processo de eleição da nova gestão levará um tempo e tendo em vista isso, a partir de junho já necessita dedicar-se ao programa 

de qualificação supracitado. A docente em questão agradece a oportunidade e enfatiza que no futuro poderá novamente contribuir. PAUTA: INFORME SOBRE 

PLANO DE ENSINO ADAPTADO E PAIDS - O Coordenador Rubens Alex explana sobre a entrega de PAIDs e Plano de Ensino adaptados, informando que o 

semestre 2020.2 irá iniciar no dia 05/07/2021 e desta forma, solicita planejamento nesse momento, tendo em vista os prazos serem respeitados. Ele instrui que 

os planos de Ensino adaptados do semestre 2020.2 deverão ser entregues até o dia 10/06/2021 para posterior discussão no NDE e publicação na pagina do 

curso. Os PAIDS do semestre 2020.1 deverão ser entregues no dia 07/06/2021 e requere já o planejamento para o semestre 2020.2. Os PAIDS 2020.1 serão 

homologados no período de 12 à 17/06 e os 2020.2 no dia 09/07, ressaltando que já encaminhou as instruções referentes ao segundo semestre, no qual o 

PAID não será realizado diretamente no sistema e sim em arquivo do word. A Vice coordenadora Camila Rodrigues reforça que o arquivo deverá ser 

preenchido, devidamente assinado e posteriormente devolvido a coordenação dentro da data estipulada. PAUTA: LEITURA DE ATA DE PROFESSOR 

ASSOCIADO - O Coordenador esclarece que a pauta é referente a leitura de ATAS de processos de progressão funcional de 3 docentes para a categoria de 

professor associado. Sendo os seguintes servidores: Silvana Rodrigues, Joao Farias e Ana Rita Pinheiro Barcessat. O coordenador do curso inicia a leitura da 

ATA do processo da docente Silvana Rodrigues. Aos dezessete dias do mês de maio de 2021, às 10:00h, reuniram-se em forma remota, por meio do aplicativo 

MEET, os professores do Colegiado do Curso de Bacharelado em Enfermagem: Prof. Dr. Clodoaldo Tentes Cortes, Profa Dra , Luzilena de Sousa Prudêncio e 

Profa Dra Maria Virgínia Filgueiras de Assis Mello, como membros da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional para Associado II, nomeados por meio 

da Portaria nº Nº 0391/2021 Reitoria/UNIFAP, com o objetivo de avaliar a Progressão Funcional docente da Profª Drª Silvana Rodrigues da Silva, lotada no 

colegiado do Curso de Bacharelado em 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 avaliação, atendendo à Resolução Nº 001/2007 CONSU de 11 de janeiro de 2007. Nesta avaliação foram considerados os 

critérios da resolução supracitada. CONCLUSÃO Considerando o Art. 4º da Resolução Nº 001/2007 CONSU e os documentos comprobatórios apresentados 

pela interessada Profa. Dra. Silvana Rodrigues da Silva, no período de 17 de Janeiro de 2019 à 17 de Janeiro de 2021, a docente em tela apresenta 

rendimento superior ao satisfatório para a progressão, considerando-se o seu desempenho EXCELENTE e fazendo jus a progressão pretendida. Aprovada por 

unanimidade pelo Colegiado. Em seguida o coordenador faz a leitura da ATA do processo do docente João Farias da Trindade. No dia dezenove de maio de 

2021, às nove horas, reuniram-se em forma remota, por meio do aplicativo GOOGLE MEET, os professores do Colegiado do Curso de Bacharelado em 

Enfermagem: Prof. Dr. RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES, Profa. Dra. ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA CHAMILCO e Profa. Dra. NELY DAYSE 

SANTOS DA MATA, componentes da comissão de avaliação designada pela portaria UNIFAP Nº0653/2021, institui a Comissão de Avaliação para Progressão 



Funcional do servidor JOÃO FARIAS DA TRINDADE, matrícula SIAPE 1170809, professor do Magistério Superior de Professor Associado, Nível I para 

Professor Associado, Nível II. A reunião aqui delineada foi formalmente presidida pelo presidente da comissão, que declarou abertos os trabalhos e iniciou-se a 

pauta única de avaliação para professor associado. Nesta tarefa, e atendendo aos critérios da Resolução 001/2007 CONSU/UNIFAP a comissão considerou 

que o mesmo seja efetivado a Professor Associado II nesta Instituição Federal de Ensino Superior, já que foi apresentado desempenho plenamente satisfatório 

aos critérios da resolução supracitada. Conclusão Considerando o Art. 4º da Resolução Nº 001/2007 CONSU e os documentos comprobatórios apresentados 

pela interessada Prof. Dr. JOÃO FARIAS DA TRINDADE, referente ao interstício de dezembro de 2018 a dezembro de 2020, para a Classe de professor 

Associado II, o docente em tela apresenta rendimento plenamente satisfatório para a progressão, considerando o seu desempenho MUITO BOM e fazendo jus 

a progressão pretendida. Aprovado por unanimidade pelo Colegiado. Posteriormente foi realizado a leitura da ATA do processo da docente Ana Rita Pinheiro 

Barcessat No dia dezessete de maio de 2021, às nove horas, reuniram-se em forma remota, por meio do aplicativo GOOGLE MEET, os professores do 

Colegiado do Curso de Bacharelado em Enfermagem: Prof. Dr. RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES, Profa. Dra. MARIA IZABEL TENTES CÔRTES 

VOLPE e Prof. Dr. LUCIO ANDRE VIANA DIAS, componentes da comissão de avaliação designada pela portaria UNIFAP Nº0647/2021 institui a Comissão de 

Avaliação para Progressão Funcional da servidora ANA RITA PINHEIRO BARCESSAT, matrícula SIAPE 1509480, professora do Magistério Superior de 

Adjunto, Nível IV, para Professor Associado, Nível I. A reunião aqui delineada foi formalmente presidida pelo presidente da comissão, que declarou abertos os 

trabalhos e iniciou-se a pauta única de avaliação para professor associado. Nesta tarefa, e atendendo aos critérios da Resolução 001/2007 CONSU/UNIFAP a 

comissão considerou que o mesmo seja efetivado a Professor Associado I nesta Instituição Federal de Ensino Superior, já que ela apresentou desempenho 

plenamente satisfatório aos critérios da resolução supracitada. PARECER CONCLUSIVO Considerando o Art. 4º da Resolução Nº 001/2007 CONSU e os 

documentos comprobatórios apresentados pela interessada Profa. Dra. ANA RITA PINHEIRO BARCESSAT, referente ao interstício de Abril de 2019 a abril de 

2021, para a Classe de professor Associado I, a docente em tela apresenta rendimento plenamente satisfatório para a progressão, considerando-se o seu 

desempenho EXCELENTE e fazendo jus a progressão pretendida. Aprovado por unanimidade pelo Colegiado. PAUTA: CARGA HORÁRIA DE 

REPRESENTANTE DE TURMA - O Coordenador informa que a pauta foi discutida no NDE e em reunião pedagógica, por conseguinte houve a elaboração de 

um documento normatizando as cargas horárias do representante e vice-representante de turma, sendo computados a cada semestre até 20h para 

representante e 15 para o vice-representante, obedecendo o critério de assiduidade de 80%. Ele enfatiza que o documento foi encaminhado ao todos os 

membros do colegiado por e-mail previamente, e desta forma, solicita manifestação da proposta, sendo Aprovado por unanimidade. PAUTA: DISCIPLINA 

OPTATIVA - O Coordenador informa que esta pauta já foi discutida em NDE e em reunião pedagógica, e solicita ao docente Rafael Cleison para maiores 

esclarecimentos. O docente Rafael Cleison informa que se trata de uma proposta de componente curricular optativo, chamado “INTRODUÇÃO AO CUIDADO 

EM SAÚDE BASEADO EM EVIDÊNCIAS”, visando formar profissionais competentes para coletar e consumir as melhores evidências científicas nas tomadas 



de decisões nos cuidados dispensados aos pacientes”. Considerando que o Cuidado em Saúde Baseado em Evidências é definido como a tomada de decisão 

clínica que considera a viabilidade, adequação, significância e efetividade das práticas de saúde, informadas pelas melhores evidências disponíveis, o contexto 

no qual os cuidados são prestados, a individualidade do paciente e o julgamento e expertise do profissional de saúde. O docente explica que inicialmente a 

disciplina virá com optativa, mas que no futuro há a possibilidade de torna-la obrigatória. O coordenador do curso solicita a manifestação do colegiado, sendo 

APROVADA POR UNANIMIDADE. PAUTA: EDITAL DE ELEIÇÃO DE COORDENADOR E VICE COORDENADOR DO CURSO DE ENFERMAGEM - O 

coordenador informa que o presidente do processo de eleição da nova gestão de coordenação de curso é o docente Rinaldo Martins, explanando que houve 

ajustes de datas conforme edital encaminhado aos membros do colegiado. Questiona se há algum duvida a ser suprida pelo presidente da comissão. O 

docente Jose Luis Picanço questiona como funcionarão os tipos de votos. O docente Rinaldo explica somente poderão participar da votação: docentes, 

técnicos e Discentes vinculados ao Curso, tendo o peso das categorias estabelecido pela regras da UNIFAP. Jose Luís Picanço solicita esclarecimento sobre a 

questão da maioria de votos serem nulos ou brancos, questionando se há a possibilidade anulação neste caso. Carlos Rinaldo explica que a eleição funcionará 

conforme uma eleição normal, em quem tiver mais votos será o vencedor, portando não se aplica tal possibilidade. O coordenador do curso solicita 

manifestação do colegiado quanto a pauta do edital de eleição, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE. PAUTA: ENVIO DO PLANO DE ENSINO 

ATUALIZADO PARA PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS FÍSICOS - O coordenador informa que a pauta é uma demanda da necessidade ou não 

de livros novos, citando que foi solicitado a ele, o PPC atualizado, mas informou que isso era algo inviável, haja vista que o PPC ainda está em processo de 

atualização, e desta forma, ficou acordado o encaminhamento do PPC antigo. Todavia, solicita aos docentes que os planos de ensino sejam atualizados e 

estabelece o dia 10/06 o prazo máximo para o encaminhamento. Ele reitera que a atualização não é para o plano adaptado, requerendo que os docentes 

verifiquem se há a necessidade de atualizar as bibliografias e exemplares. O coordenador explana que o padrão é 3 básicas e 5 complementares e diz que 

essa atualização só deve ocorrer se realmente houver a necessidade, haja vista que o recurso destinado é bem limitado. A docente Inara Cavalcante diz que 

no seu caso, neste semestre, houve uma extrapolação no uso de bibliografia, com uso de PDFs, artigos científicos e outros, e questiona se há obrigatoriedade 

de registrar somente o padrão. O coordenador Rubens Alex enfatiza que sim, que é uma exigência do MEC. A docente Camila Rodrigues enfatiza que o plano 

a ser atualizado é o plano de ensino normal, de uso 100% presencial e não o remoto como está sendo usado no vigente semestre.  O docente Joao Farias 

questiona a possibilidade de sugerir uma bibliografia que não esteja na biblioteca. O coordenador Rubens confirma que isso poderá ocorrer e que fica no 

aguardo da entrega dos planos na data solicitada. PAUTA: LEITURA DA SÍNTESE DO DOCUMENTO DO NDE PARA A OFERTA DO SEMESTRE 2020.2 - O 

Coordenador lê alguns trechos do documento elaborado no NDE para oferta do semestre 2020.2, no qual sugere a flexibilização de disciplinas para diminuírem 

os impactos nos atrasos no seguimento da matriz curricular, conforme leitura da CONCLUSÃO do Documento: Diante do atual panorama da pandemia, no 

mundo, no Brasil e no Estado do Amapá, e ainda com a circulação de novas variantes do vírus SARS-CoV-2, inclusive no estado do Amapá, que o momento 



exige: - Para a não paralização dos componentes curriculares que exigem pré-requisitos, nesse momento EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, que seja 

necessário a flexibilização dos componentes curriculares do curso listados acima; - Devem ser ofertadas conjuntamente as disciplinas que possuem pré-

requisitos. PAUTA: PROPOSTA DE OFERTA DAS DISCIPLINAS 2020.2 (CONFORME RESOLUÇÃO 05 DE 2021_CONSU - INICIO DO SEMESTRE 

05.07.2021 E TERMINO 28.09.2021) - A partir da leitura do documento do NDE, sugerindo a flexibilização de componentes curriculares, a Vice Coordenadora 

apresenta a oferta para o semestre 2020.2 com esses ajustes e após a exposição, será colocada para manifestação do colegiado a proposta. A docente Camila 

Rodrigues explica que alguns professores foram realocados para outras disciplinas para suprir toda a demanda. A vice-coordenadora apresenta a oferta e os 

respectivos horários. É questionado o porquê da reoferta da disciplina de Pesquisa em enfermagem. A docente explica que há um quantitativo de alunos que 

ainda não fizeram esse componente curricular, bem como alunos do semestre suplementar 2020.3 que realizaram métodos e técnicas e necessitam realizar a 

disciplina. A docente Luzilena sugere que seu nome seja registrado em Enfermagem Pediátrica e a docente Rosana Oliveira na disciplina Enfermagem Materno 

Infantil na Atenção Básica; a vice coordenadora realiza tal ajuste. A docente Maira questiona o porquê não ficou na disciplina de Historia de enfermagem, 

explanando que é uma disciplina de seu concurso, e diz ainda que faz muito tempo que não atua na disciplina de adulto e ressalta que em breve necessitará se 

afastar devido a gravidez. A vice-coordenadora explica que nem sempre é possível encaixar todos os professores numa disciplina só, e que na questão de 

estar em adulto e gravida no momento, sugere que a docente converse com os colegas para que fique na parte de finalização da teoria. A docente Verônica 

questiona se houve a reposta das demandas encaminhadas referentes ao suporte e materiais necessários para a volta das aulas práticas. A docente Camila 

Rodrigues informa que não houve resposta e nem atendimento de nenhuma demanda solicitada. A docente Inara questiona se a proposta do NDE é 

flexibilização dos pré-requisitos e a oferta dos conteúdos teóricos ou é uma proposta de iniciar o ensino hibrido realizando as práticas em laboratórios. Camila 

Rodrigues esclarece que a proposta é iniciar realizando as práticas tanto as atuais como as pendentes que precisam cursar junto com a teoria, desde que haja 

as condições requeridas anteriormente para os laboratórios e para as práticas hospitalares. Inara Cavalcante questiona se a ideia é avançar nos conteúdos 

teóricos independentes dos pré-requisitos. Camila Rodrigues enfatiza que não é qualquer pré-requisito, mas sim aqueles listados na proposta, além de que o 

NDE ainda estabelecerá critérios. A docente Vanessa questiona se os professores Carlos Galan e Kligerry já foram confirmados para estágio. Camila Rodrigues 

informa que ambos já foram convocados, e caso haja recusa, os docentes ficaram sem nenhuma disciplina. A docente Gardênia solicita uma reavaliação de 

retorno de alguns docentes que já foram da disciplina de estágio. Gardênia questiona ainda, o porquê do estágio já ter voltado e as aulas práticas não. O 

coordenador Rubens informa que o docente Klingerry já deu ciência da convocação para a disciplina, restando apenas o professor Carlos Galan. Com relação 

à volta das práticas, o coordenador explica que não é um processo simples, enfatizando que as práticas são componentes diferentes de Estágio, ressaltando a 

questão da vacina, em que a maioria dos alunos das práticas ainda não foram vacinados. A docente Vanessa ressalta que a partir do momento que os alunos 

forem para campo já poderão solicitar a vacinação. O coordenador Rubens explica que para o alunos de estágio, a vacinação não foi fácil, houve toda uma 



dinâmica, não é uma simples solicitação, houve uma articulação maior, explicitando que a própria universidade não tem infraestrutura no caso das práticas em 

laboratórios. A docente Gardênia sugere que cada docente corra atrás de como vacinar seus alunos, para que haja isonomia na volta aos campos. O 

coordenador Rubens relembra que a coordenação não está obrigando os docentes de estágio a voltarem, essa decisão é interna do grupo de professores da 

disciplina. A docente Vanessa explica que esta reunindo todos os elementos para discussão da volta ou não, inclusive irá solicitar um parecer da PROJU. A 

docente Silva Elena reitera que a disciplina de Anatomia terá que ocorrer neste próximo semestre, tendo em vista o acordado em reunião de colegiado. 

Aproveita para informar que houve uma mudança no pessoal de compras para EPIs, em que há uma nova portaria com o seu nome e mais 3 técnicos de 

laboratórios, e diz ainda, que sugeriu ao DEPAG, a inclusão de aval de cada representante dos cursos. O coordenador do curso solicita manifestação do 

colegiado quanto a flexibilização de disciplinas que exigem pré-requisitos, nesse momento EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, bem como o quadro de oferta, 

sendo APROVADO PELA MAIORIA DOS INTEGRANTES, COM 1 ABSTENÇÃO E 1 VOTO CONTRÁRIO. O professor Rubens agradece a participação dos 

docentes, discentes e técnicos e encerra a reunião às 18h00min 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 02 DE JUNHO DE 2021 

Nº DE ORDEM NOME CARGA 

HORARIA 

GRADUAÇÃO 

ASSINATURA 

1.  ANA CAROLINE MOURA RODRIGUES COSTA SUBSTITUTO Ausência justificada 

2.  ANA RITA PINHEIRO BARCESSAT  40H-EFETIVO LICENÇA MATERNIDADE 

3.  ANNELI MERCEDES CELIS DE CÁRDENAS 40DE-EFETIVO  

4.  CAMILA BARBOSA RODRIGUES NEMER 40DE-EFETIVO 

 

5.  CARLOS CORRÊA GALAN JUNIOR 20H-EFETIVO Ausente 

6.  CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS 20H-EFETIVO  

7.  CLODOALDO TENTES CORTES 40DE-EFETIVO  

8.  CLOVIS LUCIANO GIACOMET 40DE-EFETIVO  

AFASTAMENTO INTEGRAL 

9.  DANIELSON RODRIGO CAVALCANTE DA 

SILVA 

SUBSTITUTO Ausente 

10.  DEBORA PRESTES DA SILVA MELO 40DE-EFETIVO 

 



11.  DIRLEY CARDOSO MOREIRA 20H-EFETIVO Ausência justificada 

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  

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 Ausência justificada 

22.  LUZILENA DE SOUSA PRUDÊNCIO 40DE-EFETIVO  

23.  LÚCIO ANDRÉ VIANA DIAS 40DE-EFETIVO Ausente 

24.  MARIA IZABEL TENTES CÔRTES 40DE EFETIVO Ausente 



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 Ausente 

29.  NÁDIA CRISTINE COELHO EUGÊNIO 30DE 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 

 

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 

 

45.  VANESSA DA SILVA PICANÇO Representante de 

enfermagem 

2017  

46.  LUIZA SOARES PINHEIRO Representante de 

enfermagem 

2018  

47.  JOAO DOUGLAS QUARESMA Representante de 

enfermagem 

2019 
 

48.  ANDRIELY KATRINE SILVA MONTEIRO Representante de 

enfermagem 

2020  

 


