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ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Ata da reunião do Núcleo Docente Estruturante com os docentes  membros e o 
coordenador  do  curso  de  Enfermagem,  realizada  no  dia  03/12/2021,  às  16h  e 
15min na plataforma GOOGLE MEET.

No terceiro dia do mês de dezembro do ano de 2021, às 16h, os membros do Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Enfermagem desta IFES, reuniram-se por 
meio da plataforma GOOGLE MEET. O Coordenador do Curso convidou ainda para a reunião os 
membros das comissões de Estagio/Práticas e de TCC. Estiveram presentes na reunião nove 
docentes membros:  Annelí  Cárdenas, Clodoaldo Côrtes, Inara Mariela, José Pena,  Maria 
Virgínia,  Nely  Dayse,  Rafael  Santos,  Rubens  Menezes  e  Verônica  Favacho. A  docente 
Luzilena Prudêncio justificou ausência. O Coordenador do curso solicitou autorização para 
gravar a reunião e incluir, posteriormente, na mesma, as assinaturas eletrônicas dos membros 
e,  pediu  a  professora  Inara  Mariela  a  responsabilidade  pela  redação  da  ata.  Não  houve 
manifestações em contrário. Em seguida, o mesmo apresentou o seguinte informe:  PAID’s 
2020.1,  2020.2  e  2020.3.  INFORME 1:  PAID’s  2020.1,  2020.2  e  2020.3.  O  Coordenador 
informou que recebeu o MEMORANDO N.165/2021/DCBS informando que os PAIDS referentes 
ao período da pandemia (2020.1, 2020.2 e 2020.3) serão todos transformados em processos 
pelos técnicos do DCBS; que serão emitidas declarações, via SIPAC, atestando a adimplência 
dos docentes em relação aos PAIDS, as quais poderão ser impressas pelos próprios docentes; 
que esta operação foi autorizada pela COEG/PROGRAD, através do MEMORANDO Nº 157/2021/
COEG de 29 de novembro de 2021. Após, as seguintes pautas foram apresentadas: PLANILHA 
DE AQUISIÇÃO DE TÍTULOS; SITUAÇÃO DE COMPONENTE CURRICULAR; REGULAMENTOS DOS 
LABORATÓRIOS. PAUTA 1: PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE TÍTULOS. O Coordenador informa que 
recebeu o MEMORANDO N.57/2021/BAC - Biblioteca Central informando sobre o planejamento 
para aquisição de livros físicos no ano de 2022; que a CCE deverá preencher e encaminhar 
uma planilha indicando os títulos que constam na bibliografia básica e complementar do curso 
até a primeira semana de janeiro de 2022; que cada curso deverá enviar o PPC atualizado 
para a conferência, e verificar se o título incluindo na planilha já não consta no acervo da 
BAC; que caso haja necessidade de se incluir um livro que já existe no acervo da BAC, deve-se 
justificar.  O  Coordenador  sugere  preenchermos  essa  planilha  com  os  planos  de  ensino 
atualizados recebidos no semestre 2021.1, e solicita a manifestação dos demais membros em 
relação a pauta apresentada. A docente Maria Virgínia concorda com a proposta da CCE, pois 
isso dará mais celeridade nos trabalhos de preenchimento da planilha. O docente Clodoaldo 
pergunta se não poderíamos aproveitar  as  referências  dos  planos de ensino anexados aos 
PAID’s.  O Coordenador esclarece que nem todos os  docentes encaminharam os planos de 
ensino junto com o PAID (não é obrigatório); que poderíamos reiterar o pedido do envio dos 
planos àqueles docentes que ainda não o fizeram e aguardaríamos para na próxima semana 
dividir  os  trabalhos  com os  planos  disponíveis.  A docente Inara  também concorda  com a 
proposta  de  preenchimento  da  planilha  usando  apenas  os  planos  de  ensino  enviados.  O 
Coordenador  do  curso  perguntou  se  havia  mais  alguma  manifestação  e  não  houve.  O 
Coordenador pergunta de todos concordam com o encaminhamento de reiterarmos o pedido 
de envio dos planos de ensino do semestre 2021.1, e após iniciarmos os trabalhos e não houve 
manifestação  em  contrário.  PAUTA  2:  SITUAÇÃO  DE  COMPONENTE  CURRICULAR.  O 

 



Coordenador informa que recebeu do docente João Farias a programação das aulas práticas 
do componente de Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem - turma 2020; que o RT de 
Semiologia informou na programação que as práticas serão realizadas, exclusivamente, no 
LABSSENF, excluindo a experiência hospitalar; que essas práticas deverão iniciar apenas no 
próximo semestre letivo (2021.2), e não no semestre 2021.1, conforme a oferta aprovada em 
reunião de colegiado; que o RT ratificou essa informação em reunião remota, realizada no dia 
26/11/2021,  entre  a  CCE  e  demais  docentes  de  Semiologia;  que  de  acordo  com  o 
entendimento do RT, a carga horária prática hospitalar de Semiologia não consta no PPC-
Enfermagem como obrigatória, mas apenas uma carga horária prática; que o Coordenador 
Rafael informou ao RT que essa prática hospitalar já ocorre há mais de 30 anos no curso de 
Enfermagem da UNIFAP, mesmo não constando claramente no PPC; que o docente deveria ter 
informado à CCE suas intenções de suprimir por conta própria a carga horária hospitalar da 
Semiologia, mas isso não ocorreu; que informou ao RT João que iria levar essa pauta para 
discussão no NDE e posterior deliberação do colegiado do curso. O Coordenador solicita a 
manifestação dos demais membros em relação a pauta apresentada. A docente Inara ratifica 
que ficou “chocada” no dia da reunião com o grupo de Semiologia e lembra que no sistema 
acadêmico aparecem três códigos desse componente, um para a teoria, um para o laboratório 
e  outro  para  a  prática  hospitalar;  que  se  não  há  observância  no  PPC  de  que  a  prática 
hospitalar em Semiologia é obrigatória, então, precisamos discutir esse entendimento com os 
docentes da disciplina. A docente Nely também expressa surpresa com essas informações, 
principalmente, sabendo que o RT de Semiologia é um docente que está desde o início do 
curso; que no curso de Enfermagem da UNIFAP sempre houve a prática externa, isto é, a 
prática  hospitalar  para  aprimorar  as  deficiências  do  laboratório;  que  não  concorda  que 
Semiologia fique sem a prática hospitalar, pois sem essa experiência prévia para os demais 
componentes, fica inviável; que se houver a necessidade de incluir o “preto no branco” no 
Projeto Pedagógico para chegarmos a esse entendimento, que o façamos nesse momento; que 
essas práticas precisam ocorrer ainda esse semestre, pois o Governo Federal já recomendou o 
retorno  das  atividades  presenciais  nas  Universidades,  e  que  a  sua  não  realização  vai 
atrapalhar o seguimento das outras disciplinas no próximo semestre. O docente Clodoaldo 
concorda com a docente Nely de que não podemos aceitar a supressão da prática hospitalar 
de  Semiologia;  que  não  há  também  justificativa  para  a  sua  postergação  para  além  do 
semestre vindouro, pois sabemos da importância desse momento para o aluno; que devemos 
levar a situação à reunião de colegiado e conversar com o corpo docente da disciplina. O 
Coordenador esclarece que a soma da carga horária de ensino dos docentes que estão em 
Semiologia esse semestre (C. Galan: 150h, Débora: 180h, João: 150h e Klingerry: 180h) é igual 
a 660h e que a carga horária prevista no cronograma de semiologia da turma 2020, incluindo a 
teoria e as práticas de laboratório e da área hospitalar é de apenas 420h; que se os docentes 
fossem trabalhar apenas a carga horária mínima de 8h semanais e não a máxima de 12h, 
teríamos uma soma de 480h, que ainda assim, é superior as 420h do cronograma apresentado 
pelo RT; que a afirmação de não termos docentes com carga horária suficiente para a prática 
hospitalar é um argumento frágil. A docente Anneli concorda com os docentes Clodoaldo e 
Nely sobre a importância da prática hospitalar de Semiologia para o exercício profissional dos 
alunos;  que  devemos  rever  essa  questão  dos  professores  que  são  concursados, 
exclusivamente, para a Semiologia, pois a maioria não entende a distribuição dessa carga 
horária, sobretudo, na parte prática hospitalar; que desde que a docente concursou para o 
tronco  profissional  da  Enfermagem,  sempre  houve  a  prática  de  laboratório  e  da  área 
hospitalar, e que o docente João sabe disso. A docente Maria Virgínia ratifica a fala dos 
docentes Anneli, Clodoaldo e Nely, e questiona como um componente do tronco profissional 



vai “ficar preso” a um laboratório sem simuladores que permitam o contato do aluno com o 
paciente; que a docente era a Coordenadora quando da aprovação do último PPC vigente e 
que a leitura do curso de Enfermagem sempre foi de que a prática da Semiologia inclui a 
experiência hospitalar. A docente Verônica lembra que no semestre passado “abrimos” uma 
concessão para que a turma 2019 fizesse apenas a prática de Semiologia no laboratório, mas 
por causa de uma excepcionalidade; que não vê razão para que essa prática não ocorra nesse 
semestre, inclusive porque há carga horária docente suficiente para tal; que realizar essa 
prática agora é completamente cabível e não vai ultrapassar a carga horária dos envolvidos; 
que o NDE-Enfermagem não pode “abrir mão” dessa prática hospitalar de Semiologia, pois já 
estamos caminhando para a normalidade. O docente Rubens sugere que o NDE-Enfermagem 
elabore um parecer na defesa da prática hospitalar de Semiologia e apresente ao colegiado; 
que em consequência dessa falta de clareza, devemos ainda aproveitar a oportunidade para 
“fechar  essa  lacuna”  no  PPC.  O  docente  José  Pena  comenta  que  essa  informação  é 
preocupante,  pois  a  prática  do  laboratório  de  Semiologia  é  apenas  um apêndice,  mas  a 
prática hospitalar permite o primeiro contato do aluno com o ser humano no leito; que não vê 
de maneira nenhuma a possibilidade de não ocorrer essa prática hospitalar. O Coordenador 
acredita que o RT de Semiologia não fez o planejamento das práticas hospitalares, e teme 
que não seja mais possível conseguir esses campos antes do término do semestre. A docente 
Nely sugere que ele solicite o campo agora e que essa prática seja realizada a partir  de 
janeiro  até  março/2022.  O  Coordenador  do  curso  perguntou  se  havia  mais  alguma 
manifestação  e  não  houve. O  Coordenador  pergunta  se  todos  concordam  que  o 
encaminhamento do NDE-Enfermagem seja a manutenção da prática hospitalar de Semiologia 
e que ela ocorra ainda esse semestre e não houve manifestação em contrário.  PAUTA 3: 
REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - LABAC. O Coordenador informa 
que no mês de dezembro estaremos discutindo os regulamentos do curso de Enfermagem que 
já possuem uma minuta; que os regulamentos seguem a mesma estrutura das normativas das 
atividades de ensino, e por isso, sugere seguirmos o mesmo formato de apreciação usado nas 
reuniões  anteriores.  O  Coordenador  apresenta  o  regulamento  do  laboratório  de  análises 
clínicas e solicita a manifestação dos demais membros em relação a pauta apresentada. O 
docente Rubens lembra que a nomenclatura “análises clínicas” vincula a necessidade de um 
responsável técnico farmacêutico, biomédico, biólogo ou médico citologista para laudar essas 
análises, e sugere iniciarmos essa discussão pelo título do regulamento. A docente Verônica 
sugere a substituição do título “laboratório de análises clínicas” por “laboratório de análises  
de materiais  biológicos”. A docente Maria Virgínia ficou na dúvida se esse regulamento é 
apenas para a Enfermagem. O Coordenador esclarece que o regulamento é para todos os 
cursos que utilizam o laboratório e propõe o título de “laboratório de manuseio de materiais 
biológicos - LAMAB”. O docente Rubens sugere levar essa proposta de título ao colegiado e 
aguardar novas manifestações. A docente Verônica sugere incluir a máscara como um dos 
equipamentos de proteção individual obrigatórios para o usuário do LAMAB e o docente José 
Luís Pena acrescentou o gorro. A docente Verônica sugere que o docente supervisor seja o 
responsável de notificar os acidentes com material biológico ocorridos durante a prática e 
encaminhar o discente para outras providências. O Coordenador do curso perguntou se havia 
mais alguma manifestação e não houve. Nada mais foi dito e a reunião foi encerrada às 18h e 
28min pelo Coordenador do curso. Eu, Inara Mariela da Silva Cavalcante, Vice-Coordenadora 
do Curso de Bacharelado em Enfermagem e Vice-Presidente do NDE, lavro e assino esta ata 
seguida por leitura e assinatura dos docentes presentes.



Profª Dra. Inara Mariela da Silva Cavalcante
Vice-Coordenadora da CCE e Vice-Presidente do NDE

Profº Dr. Rafael Cleison Silva dos Santos
Coordenador da CCE e Presidente do NDE

Nº Membro do NDE Assinatura digitalizada

1 Annelí Cárdenas

2 Clodoaldo Côrtes

3 Érika Rodrigues AUSENTE

4 Inara Mariela

5 José Pena

6 Luzilena Prudêncio AUSÊNCIA JUSTIFICADA

7 Maria Virgínia 

8 Nely Dayse

9 Rafael Santos

10 Rubens Alex Menezes

11 Verônica Favacho
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