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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 17/03/21, às 17h 15min na plataforma GOOGLE MEET. 

 

No décimo sétimo dia do mês de março do ano de 2021, às 17h e 15min, os membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em 
Enfermagem desta IFES, reuniram-se por meio da plataforma GOOGLE MEET. Estiveram presentes na reunião dez docentes integrantes: Anneli 
Cárdenas, Camila Nemer, Luzilena Prudêncio, Marlucilena Silva, Nely Dayse Mata, Rafael dos Santos, Rosemary de Andrade, Rubens Alex Menezes 
e Silvana da Silva. Não houve justificativas de ausências de docentes. O Coordenador do curso, professor Rubens, iniciou a reunião solicitando 
autorização para gravá-la e para que o professor Rafael Santos fosse o responsável pela redação da ata. Não houve manifestações em contrário e, 
em seguida, o mesmo apresentou a pauta: Propostas de disciplinas possíveis de serem realizadas de forma remota e híbrida conforme a 
Resolução nº05/2021/CONSU. O Coordenador do curso resgata que na última reunião realizada no dia 12 de março, apresentou-se uma proposta 
de cronograma de disciplinas e que no encaminhamento desta os membros do NDE ficaram de reportar aos seus grupos de disciplinas a viabilidade 
destes componentes híbridos, que seriam: anatomia, semiologia, enfermagem ginecológica, obstétrica e neonatal, enfermagem em clínica médica 
e cirúrgica; que gostaria de saber dos integrantes como ficou a discussão da viabilidade dessa oferta no formato híbrido; que antes, solicita à 
docente Camila que projete novamente como ficou o cronograma. A docente Camila informa que em relação a oferta da turma 2020, a disciplina 
híbrida de anatomia ficou com os docentes Sílvia Elena e Danielson; que para as disciplinas remotas temos: citologia e histologia ainda sem 
docentes; bioquímica geral com  a docente Izabel; biologia molecular com o docente Lúcio; introdução à teoria social aplicada à saúde com o 
docente Edcarlos Guimarães; introdução à teoria filosófica com o docente Everton; introdução à antropologia com a docente Rosilda; genética 
com o docente Klingerry; ética e bioética com a docente Marlucilena; que para a oferta da turma 2019, a disciplina híbrida de semiologia e 
semiotécnica com os docentes Carlos Galan, Débora, Maira, João Farias, Verônica, Rosilda e Klingerry; que no formato remoto, as disciplinas de 
parasitologia geral com o docente Rubens; enfermagem em doenças transmissíveis com os docentes Edmundo e Inara; administração em serviços 
de saúde com o docente Rinaldo; nutrição com as docentes Izabel e Inara; farmacologia clínica com a docente Sílvia Elena; saúde coletiva com a 
docente Camila; que para a oferta da turma 2018, as disciplinas híbridas de enfermagem ginecológica, obstétrica e neonatal com os docentes 
Nely, Luzilena, Thaynara, Florinaldo; enfermagem clínica e cirúrgica com os docentes Dirley, Francineide, José Luís, Walter, Érika e Virgínia; 
enfermagem em saúde mental com o docente Pena; didática geral com as docentes Annelí e Rosemary; que para a oferta da turma 2017, a 
disciplina presencial de estágio supervisionado 1 (retorno desde 09 de março de 2021) com os docentes Clodoaldo, Nádia Tostes, Nádia Eugênio, 
Gardênia, Rafael, Ana Carolina, Danielson e Thaynara; TCC1 com os docentes Pena e Annelí; TCC2 com as docentes Rosana e Rosemary; que o 
cronograma de horários ainda permanece o mesmo; que a docente Camila entrará em contato com DERCA para verificar a possibilidade de alterá-
lo. O Coordenador do curso abre inscrições para os membros do NDE se manifestarem. A docente Silvana menciona sua impossibilidade de apoiar 
as disciplinas de estágio supervisionado e de enfermagem ginecológica, obstétrica e neonatal, e propõe colaborar na disciplina de didática, pois já 

 



ministrou a mesma anteriormente. A docente Camila esclarece que essa disciplina de didática tem apenas 75h e, já está com duas docentes, 
Annelí e Rosemary, mas que irá averiguar essa possibilidade posteriormente. A docente Nely informa que o grupo materno entende-se como 
indispensável a prática dentro da maternidade, ainda que seja com carga horária curta; que há condições de manter o formato híbrido, desde que 
os docentes recebam a segunda dose da vacina Covid19; que em relação a docente Thaynara, pergunta se ela voltará para a disciplina? que a 
docente Rosana poderia colaborar na prática de laboratório; que se houver diminuição do número de alunos por grupo na prática, haveria a 
necessidade de mais docentes. A docente Luzilena ratifica que ainda aguarda sua segunda dose da vacina Covid19 para maio; que precisamos 
aguardar qual será o número de alunos por campo para o retorno com segurança. A docente Érika reuniu-se com o grupo de saúde do adulto e, em 
relação ao formato híbrido, destacou que a disciplina em questão utiliza os campos práticos do HCAL e HSCSL; que os docentes Érika e Walter não 
receberam nenhuma dose da vacina Covid19; que a imunização dos discentes também é importante para o retorno; que o grupo ponderou a 
possibilidade de executar, das 60h de práticas previstas, 40h no laboratório e 20h nos campos hospitalares; que o laboratório da disciplina não 
tem infraestrutura mínima (já solicitada há bastante tempo à administração da UNIFAP) para acolher os acadêmicos nesse formato; que os NEPS 
não puderam dar nenhuma resposta quanto a liberação dos campos por causa do início do loockdown, previsto para iniciar em 18 de março; que o 
grupo apoia o retorno híbrido, desde que a universidade garanta as condições descritas acima. O Coordenador do curso solicita o envio desses 
pareceres confeccionados pelos grupos para subsidiar o NDE na análise desse retorno. A docente Camila informa que o docente João ficou de 
compartilhar com a docente Annelí o parecer da disciplina de semiologia para apreciação do NDE, mas como ele não o fez, ela entrará em contato 
novamente com ele assim que a reunião acabar; que a resolução 05/2021 é clara quanto às condições para o retorno do semestre 2020.1 no 
formato híbrido; que se o material solicitado à universidade não for fornecido, o NDE com apoio do colegiado tem autonomia de avaliar as duas 
possibilidades, incluindo o não retorno. A docente Érika reitera que além dos materiais solicitados para a melhoria dos laboratórios do curso, 
devemos dar todas condições de segurança para docentes e discentes entrarem nos campos hospitalares, situações que independem da UNIFAP. A 
docente Camila acrescenta que, hoje, o DCBS enviou um memorando à CCE solicitando o envio, até amanhã, da relação dos nomes de docentes e 
técnicos do curso para providências administrativas quanto a vacina Covid19; que em relação a imunização dos discentes não há nenhuma previsão 
encaminhada pela UNIFAP. O Coordenador Rubens ratifica que o NDE precisa se respaldar dentro da instituição quanto ao avanço ou não do 
semestre 2020.1 no formato híbrido; que para isso, precisamos documentar e ter todas essas justificativas em mão. A docente Rosemary avalia 
ainda que em relação ao TCC, a turma 2017 tem 32 discentes dependentes de TCC’s, dos quais, 12 em TCC1 e cinco em TCC2; que a turma 2018 
acabou de concluir a disciplina pesquisa em enfermagem no semestre suplementar e, só fara TCC1 no próximo semestre – 2020.2; que a turma 
2019 concluiu a disciplina técnicas e métodos no suplementar; que para a turma 2020, apenas observa que está sendo ofertado um número muito 
grande de disciplinas; que em relação ao quadro de carga horária dos docentes da CCE, enviado pelo docente Rafael, gostaria de sugerir que cada 
docente do curso o preencha, individualmente, conforme o seu regime de trabalho, para melhorar o entendimento da CCE quanto a distribuição 
dessa carga horária. O Coordenador Rubens considera louvável o quadro proposto, mas informa que tem tido dificuldade em obter informações 
quanto a carga horária no PAID dos docentes; que podemos estar fazendo essa solicitação. A docente Rosemary sugere que o NDE faça o 
preenchimento da carga horária para aqueles docentes que não o fizerem; que deve haver alguma penalidade para aqueles que não entregam o 
PAID. O Coordenador Rubens esclarece que já se informou e que a CCE não tem autonomia para punir docentes omissos; que faz os 
encaminhamentos dos recebidos ao DCBS e um relatório sobre os inadimplentes à PROGRAD e PROGEP; que não sabe se isso implica em alguma 
penalidade. A docente Nely lembra que a não entrega desses PAID’s deveria ter maiores implicações nos processos de progressões, promoções e ou 
afastamentos destes docentes. A docente Rosemary informa que, inclusive, a CPPD está trabalhando em uma nova resolução que vai sair sobre as 
progressões e promoções docentes; que a partir de sua publicação, todas as atividades docentes serão pontuadas, igual já ocorre na avaliação 
para promoção de titular de cadeira; que se o docente não atingir o mínimo de pontuação, ele não irá progredir, mas terá um prazo de seis meses 
para adequação. A docente Annelí, em relação ao retorno do semestre 2020.1 e os possíveis ajustes nas ofertas, pergunta se daremos 



continuidade às mesmas disciplinas que paralisaram durante a pandemia? Se serão novamente cadastradas no DERCA e se haverá ajustes nos 
horários? que sugere seguir as disciplinas de acordo com o caminho crítico da matriz do curso. A docente Camila reitera que todas as disciplinas 
ofertadas no semestre 2020.1 e no suplementar foram analisadas; que as únicas disciplinas que serão acrescentadas são ética e bioética, TCC2 e 
introdução à filosofia. O Coordenador Rubens informa que conversou com o Coordenador Paulo, da CCE do campus binacional, mas que nesse 
semestre não será possível obter apoio dos docentes da área básica, mas no próximo, seria possível. O docente Rafael reitera que o campus 
binacional também está retomando o semestre 2020.1 com as disciplinas de farmacologia e nutrição, mas no formato conhecido como “PLI”; que 
se houvesse necessidade, havia essa possibilidade de matricular alguns discentes em caráter de urgência; que por isso, esses docentes só estarão 
disponíveis para o campus marco zero a partir do 2020.2; que ainda precisamos resolver como faremos essa remoção administrativamente; que em 
relação a dificuldade da CCE em obter os PAID’s dos docentes para o preenchimento do quadro de carga horária, sugere que se solicite ajuda do 
DCBS ou da PROGEP; que embora, isso não seja uma prioridade agora, sabemos que essas informações poderiam ajudar a CCE na avaliação da 
oferta das próximas disciplinas; que o NDE poderia fazer esse preenchimento através de uma força tarefa, dividindo-se em grupos para cobrar 
esses PAID’s dos docentes; que em relação as disciplinas no formato híbrido, os grupos de materno, de saúde do adulto e de semiologia, em 
síntese, ainda dependem da liberação de campos, das vacinas para docentes e discentes e daquelas condições mínimas de infraestrutura 
oferecidas pela UNIFAP. O Coordenador Rubens entende que o encaminhamento a partir de agora seria agendar uma reunião pedagógica para 
discutir e oficializar as disciplinas possíveis no formato remoto e aguardar as condições favoráveis para o híbrido. A docente Rosemary faz uma 
reflexão de que todos os docentes de enfermagem precisam estar desenvolvendo alguma atividade porque há um risco de se responder junto ao 
MP, AGU e CGU, que estão de olho nos docentes, principalmente, nesse período durante a pandemia; que devemos orientar os docentes do curso 
para ministrar pelo menos a carga horária teórica. A docente Marlucilena vê com preocupação a possibilidade do retorno das atividades no 
formato híbrido; que poderíamos redigir um documento descrevendo a respeito de todas as vezes que solicitamos materiais para os nossos 
laboratórios e torná-lo público na página do curso; que fica parecendo que somos omissos quando os discentes de estágio supervisionado 
agradecem em redes sociais pelos materiais recebidos de gestores e políticos locais. A docente Rosemary observa que na página do curso de 
enfermagem da UFPA, já consta o cancelamento das atividades presenciais; que em relação as observações feitas pela docente Marlucilena, 
devemos realmente fazer esse documento porque os discentes nos culpam pela falta de materiais e por não estarem em campo por causa da 
pandemia. As docentes Nely, Annelí e Rubens ratificam a proposta de divulgar os memorandos enviados pela CCE na página do curso. A docente 
Annelí sugere que o docente Moacir da medicina poderia ministrar a disciplina de genética. O Coordenador Rubens esclarece que não chamou o 
docente Moacir porque o nosso colegiado é um dos mais robustos do DCBS com 43 docentes efetivos; que os outros são mais tímidos: farmácia, por 
exemplo, só tem 17, fisioterapia não chega a 20 e ciências biológicas tem 15; que, ao contrário, são estes cursos que estão solicitando o apoio da 
CCE; que a docente Ana Rita ainda não foi afastada por causa da licença maternidade; que será verificada a possibilidade do docente Klingerry 
colaborar nas disciplinas de citologia e histologia, além de genética; que teremos que discutir, agora, as próximas tratativas na reunião 
pedagógica, pois os encaminhamentos, hoje, eram só sobre a possibilidade desse retorno no formato híbrido. Nada mais foi dito e a reunião foi 
encerrada às 18h e 54min pelo Coordenador do curso. Eu, Rafael Cleison Silva dos Santos, docente do Curso de Bacharelado em Enfermagem e 
membro do NDE lavro e assino esta ata seguida por leitura e assinatura dos docentes presentes. 

 

  
Profª Dr Rafael Cleison Silva dos Santos 

Membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem 



 

FREQUÊNCIA DA ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO DIA 17 DE MARÇO 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 AUSÊNCIA 

04 LUZILENA DE SOUSA PRUDÊNCIO 40DE-EFETIVO 

 

05 MARIA VIRGINIA FILGUEIRAS DE ASSIS MELLO 40DE EFETIVO AUSÊNCIA 

06 MARLUCILENA PINHEIRO DA SILVA 20H EFETIVO 

 

07 NELY DAYSE SANTOS DA MATA 20H EFETIVO  

08 RAFAEL CLEISON SILVA DOS SANTOS 40H EFETIVO  

09 ROSEMARY FERREIRA DE ANDRADE 40DE EFETIVO 

 
10 RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES 40DE EFETIVO 

 
11 SILVANA RODRIGUES DA SILVA 40DE EFETIVO  

12 SILVIA ELENA DIAS MARTUCHI 40DE EFETIVO JAUSÊNCIA 

 

 


