
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM 
 

                             
ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 

 
Ata da reunião de colegiado do curso de Enfermagem, realizada no 
dia 03/02/2022, às 16h na Plataforma WebConf RNP. 

 
No terceiro dia do mês de fevereiro do ano de 2022, às 16h, o Coordenador do Curso de 
Bacharelado em Enfermagem e os membros do colegiado reuniram-se por meio da Plataforma 
WebConf RNP. Estiveram presentes na reunião 27 membros, sendo 23 docentes: Anneli 
Cárdenas, Clodoaldo Côrtes, Débora Prestes, Francineide Pena, Florinaldo Pantoja, Inara 
Cavalcante, Janielle Melo, Jose Luís Pena, João Farias, Luzilena Prudêncio, Maria Izabel, 
Maria Virgínia, Marlucilena Pinheiro, Nádia Tostes, Nádia Eugênio, Nely Dayse, Rafael 
Santos, Rosana Oliveira, Rubens Menezes, Silvia Martuchi, Sâmea Marine, Silvana 
Rodrigues, Vanessa Oliveira; três discentes representantes de turma: Bruno Feitosa (2019), 
Paulo Pereira (2020), Kedma Rocha (2021) e um técnico em assuntos educacionais Valmir 
Almeida. Justificaram ausência as docentes Gardênia, Rosemary e Verônica. O Coordenador 
do curso, o docente Rafael, solicitou autorização para gravar a reunião e, posteriormente, a 
inserção das assinaturas digitalizadas na ata; pediu à professora Inara a responsabilidade pela 
frequência da reunião e redação da ata; que perguntou se todos concordam. A docente Sílvia 
Elena pediu para que não fosse inserida a sua assinatura na transcrição da gravação. Em 
relação aos demais, não houve manifestação em contrário. Inicialmente, o mesmo apresentou 
um informe: SITUAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO QUARESMA. INFORME 1: SITUAÇÃO DO SERVIDOR 
DIEGO QUARESMA. O Coordenador informa que os docentes Rafael e Inara reuniram-se com o 
servidor Diego Quaresma, as 18h do dia 02/02/2022, conforme o sugerido na última reunião 
pedagógica; que a finalidade dessa reunião era ouvir o servidor sobre o seu requerimento da 
mudança de lotação do LABSSENF para o DCBS e, após, propor a permuta de laboratório 
dentro do curso de Enfermagem; que o servidor Diego Quaresma manifestou desinteresse em 
realizar a permuta de laboratório, pois a intenção do mesmo é sair do curso de Enfermagem; 
que há muitos anos o servidor sente que é “perseguido” e “cobrado” em relação as suas 
atividades laborais, mas que se considera muito proativo e prestativo; que não gostou do tom 
quando o atual Coordenador pediu para ele retornar às suas atividades no LABSSENF e isso foi 
a “gota d’água” para o “copo derramar”, isto é, o desejo de sair do curso; que por enquanto, 
o servidor ficará no LABSSENF até que novos encaminhamentos sejam acordados ou 
realizados. Em seguida, foi apresentada a seguinte pauta: ATIVIDADES DE LABORATÓRIO COM 
CARÁTER ESSENCIAL. PAUTA 1: ATIVIDADES DE LABORATÓRIO COM CARÁTER ESSENCIAL. O 
Coordenador informou que em atenção ao Memorando Eletrônico Nº 3/2022 - REITORIA, foi 
prorrogado o período de suspensão das atividades presenciais no âmbito da UNIFAP até do dia 
17/02/2022; que as atividades administrativas deverão permanecer remotamente, com a 
apresentação de relatório de atividades semanais, nos termos da IN 01/2021/PROGEP; que as 
atividades presenciais, de caráter essencial, deverão ser executadas obedecendo as medidas 
de biossegurança necessárias; que a Coordenação avaliando os atrasos das práticas de 
laboratório e, consequentemente, das práticas hospitalares das disciplinas do tronco 
profissional, em especial, Semiologia, Enfermagem pediátrica e Enfermagem clínica, propõe 
continuarmos com as atividades dos laboratórios; que essas práticas são essenciais para 
habilitar as turmas que ainda não as concluíram antes de iniciarem as práticas no campo 
hospitalar; que se fizermos o laboratório apenas ao término dessa segunda suspensão, não 
teremos garantias dos campos previamente agendados. O Coordenador solicita a manifestação 
dos docentes em relação a pauta apresentada. A docente Maria Virgínia comenta que é 
exatamente isso, pois a disciplina de Enfermagem clínica, turma 2019, tem agendado nos dias 
10 e 11/02, as práticas de laboratório; que mesmo durante o período de suspensão das 

 



atividades presenciais, o laboratório será essencial para instrumentalizar a prática hospitalar; 
que considerando o atual status de saúde e a imunização de todos os discentes da disciplina, 
solicita o pronto retorno. A docente Francineide ratifica e reitera as informações da docente 
Maria Virgínia, informando que grupo de saúde do adulto se programou com o propósito de 
concluir essas práticas; que o laboratório de Enfermagem clínica precisa terminar no prazo 
para não atrasar o campo hospitalar e dar tempo de entregá-lo para outra escola. A docente 
Sílvia pergunta se o laboratório de anatomia estaria incluído na possibilidade desse retorno. O 
docente Rafael esclarece que isso depende do entendimento do colegiado, se vamos 
considerar só o tronco profissional e o básico, ou apenas o primeiro; que a CCE havia pensado 
na possibilidade de retomarmos todas as práticas que estavam sendo realizadas em 
laboratório, independente do tronco. A docente Sílvia informa que já fez contato com os 
técnicos do laboratório de anatomia e eles pretendem manter a suspensão, conforme prevê o 
Memorando Eletrônico Nº 3/2022 – REITORIA; que de acordo com a interina da PROGEP, esse 
retorno exige acordo mútuo entre os servidores, por isso, o retorno das práticas de anatomia 
não será possível; que a docente conversou com a turma 2021 e a maioria está positivando 
para a Covid-19, logo, mesmo que haja uma votação que inclua anatomia, não teremos o 
retorno. O docente Rafael concorda que se não há o acordo mútuo com esses servidores, 
então, não haverá o retorno em anatomia. O docente Florinaldo informa que a turma de 
enfermagem pediátrica teve vários casos positivos de Covid-19, inclusive o próprio docente 
está se recuperando; que até o momento não há a previsão de voltarmos para o hospital da 
criança que segue com o campo suspenso; que não concorda que a pandemia esteja sob 
controle e, ao contrário, ainda há muita gente positivando na “terceira onda”; que inclusive 
temos uma aluna imunizada que está internada com 40% do pulmão comprometido; que já 
está chegando o recesso e as férias docentes e ainda não sabe como o grupo de materno irá 
se posicionar. A docente Maria Virgínia informa que não estará de férias em fevereiro e 
poderá cumprir sua prática. A docente Luzilena entende que mesmo em aulas de laboratório 
os docentes e os discentes ainda estão expostos; que durante o período que ela estava com 
um grupo, três não foram porque estavam com Covid-19; que anteriormente a situação estava 
melhor controlada, diferente do que estamos vivendo, agora, onde não sabemos qual é essa 
cepa que tem uma capacidade de virulência maior, pois os números estão exacerbados; que 
os hospitais, exceto o HCAL, e a Universidade suspenderam as atividades práticas, por isso, 
devemos repensar essa situação. A representante da turma 2021, a discente Kedma, expõe 
sua preocupação com o atraso do semestre uma vez que a anatomia não poderá retomar as 
práticas de laboratório antes do dia 17/02. O docente Rafael esclarece que é isso, a turma 
2021 só retorna ao laboratório de anatomia depois do término da suspensão, mas o prejuízo 
não será tão grande quanto para a Semiologia - turma 2020. A docente Nely solicita a 
manifestação dos colegas da Semiologia que estão numa situação mais “em vermelho”. O 
docente Rafael observa que não há nenhum deles presentes na reunião. O vice representante 
da turma 2020, o discente Paulo, pontua que o foco da discussão aqui é continuidade da 
prática de laboratório; que a turma expressa total interesse em continuar, inclusive, porque 
nos outros cursos não houve a paralisação dessas atividades de laboratório; que gostaria de 
saber sobre a situação dos EPI’s para a continuação das práticas no laboratório e hospitalar. O 
docente Rafael esclarece que conversou essa semana com o docente João sobre o cronograma 
do retorno de Semiologia e o RT ainda aguarda o posicionamento do colegiado para 
apresentá-lo à CCE; que ainda temos alguns EPI’s para a conclusão das práticas desse 
semestre. O vice representante da turma 2019, o discente Bruno, pondera que precisamos 
cumprir os prazos do cronograma de Enfermagem clínica que está bem ajustado; que invalidar 
isso, agora, seria um grande prejuízo para a turma que já usou o recurso da imunização; que 
não adianta parar as práticas de laboratório se as atividades dos grupos de pesquisa e 
extensão ainda continuam nas UBS’s. O vice representante da turma 2020, o discente Paulo, 
reitera que os discentes vão se adequar da melhor forma possível no retorno das atividades de 
laboratório. O docente João informa que de fato está aguardando essa deliberação para 
planejar o retorno do laboratório e que não irá se manifestar na votação porque é membro do 
comitê para a situação da Covid-19 no âmbito da UNIFAP; que se vamos voltar às práticas de 
laboratório por uma decisão de colegiado, que esse retorno seja para todos, pois o “pau que 



bate no Chico, bate em Francisco”. A docente Francineide entende que todos já expuseram 
seus pontos de vista e cada um tem o seu olhar; que em relação as práticas, o grupo de saúde 
do adulto já fez o planejamento passo-a-passo e está “em cima” das carteiras de vacinação, 
acreditando até que vai começar a pedir os testes de Covid-19 para entrar no hospital; que o 
grupo está muito preocupado com “as dívidas” das práticas que estão ficando para serem 
resolvidas numa situação bem mais complexa do que agora; que o grupo está pensando em 
“tocar” essas práticas levando em consideração a condição vacinal e a imunidade de cada um 
e os protocolos de segurança nesses ambientes; que o docente Rafael propôs o entendimento 
de que o laboratório tem caráter essencial para a continuidade do semestre e que a docente 
entende esse como o caminho mais assertado. A docente Vanessa destaca que os docentes 
envolvidos já reconheceram que realmente as práticas nos laboratórios tem caráter essencial 
para a continuidade da área hospitalar; que os discentes dessas disciplinas já manifestaram 
concordância no retorno, então, exceto, a Anatomia, podemos fazer esse acordo. O docente 
Rafael informa que, nesse momento, estamos com vários grupos em campo de prática 
hospitalar no HCAL; que seria frágil usar o discurso de que a situação epidemiológica nos 
impede de continuar a prática de laboratório. A docente Luzilena expressa a preocupação de 
que o colegiado pode ser penalizado por “ir de encontro” com a Instituição ou na 
possibilidade de algo der errado com os discentes. A docente Vanessa comenta que a 
administração da UNIFAP não conhece as nossas reais necessidades, pois o DCBS perguntou se 
os cursos de saúde não conseguiriam terminar esse semestre de forma remota. A docente 
Francineide entende que as exposições apresentadas já contemplaram as todas reflexões que 
a pauta requer; que a curva dos casos de Covid-19 e de síndrome gripal aumentou muito, mas 
por causa do acúmulo de festas que estão ocorrendo; que já estamos endividados com duas 
turmas, indo para a terceira, entretanto, já estamos expostos, por exemplo, quando vamos 
ao supermercado; que as pessoas não vacinadas estão indo em festas e circulando entre nós 
e, por isso, precisamos chegar ao entendimento de continuar ou parar. O docente Florinaldo 
entende que como profissionais de saúde devemos priorizar a vida; que o docente não sabia 
que ainda estamos com grupos de alunos em campo de prática, mas entende que não deveria 
ter nenhum; que a rede privada de saúde, em Macapá, está com 100% de sua ocupação e, por 
isso, questiona o nosso papel na valorização da vida. O vice representante da turma 2019, o 
discente Bruno, descorda da fala do docente Florinaldo, pois de forma alguma estamos 
banalizando a vida; que há uma hipocrisia muito grande em querer que os discentes parem as 
suas práticas de laboratório, enquanto alguns estão frequentando restaurantes e academia ou 
tirando seus plantões nos hospitais, inclusive, com pacientes de Covid-19 ou ainda atuando 
nos projetos de pesquisa e extensão. O vice representante da turma 2020, o discente Paulo, 
reitera que a turma está enfrentando muitas dificuldades para finalizar o terceiro semestre 
por causa da suspensão das práticas de Semiologia; que tem convicção de que a turma não 
quer desvalorizar o enfrentamento da doença, mas apenas ratificar que as medidas e ações 
aqui propostas são possíveis para esse retorno de forma segura e produtiva; que muitos 
discentes desejam avançar para prestar a prova do concurso público do HU/UNIFAP, mas 
somam prejuízos individuais e barreiras para se formar. O docente Rafael perguntou se havia 
mais alguma manifestação e não houve. O Coordenador perguntou se todos concordam em 
aprovar o retorno das atividades dos laboratórios do curso de Enfermagem, no período de 
suspensão imposto pelo Memorando Eletrônico Nº 3/2022 – REITORIA, e obteve o seguinte 
resultado: SIM 58,3%, NÃO 29,2%, ABSTENÇÃO 12,5%, dos votos válidos. Os docentes Nely e 
João comentam que seria importante solicitar aos discentes a carteira de vacina e o teste de 
Covid-19. O docente Rafael ratifica que devemos retornar as práticas de laboratório 
utilizando os protocolos de segurança. Nada mais foi dito e a reunião foi encerrada às 18h 
pelo Coordenador do curso. Eu, Inara Mariela da Silva Cavalcante, Vice-Coordenadora do 
Curso de Bacharelado em Enfermagem, lavro e assino esta ata seguida por leitura e assinatura 
dos docentes presentes. 
 
 

Profª Dra Inara Mariela da Silva Cavalcante 
Vice-Coordenadora da CCE – Campus Marco Zero  



 

Profº Dr. Rafael Cleison Silva dos Santos 
Coordenador da CCE – Campus Marco Zero 

 
 

FREQUÊNCIA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 

Nº  NOME REGIME DE 
TRABALHO 

ASSINATURA 

1 ANA RITA PINHEIRO BARCESSAT  40H  LICENÇA MATERNIDADE 

2 ANNELI MERCEDES CELIS DE 
CÁRDENAS 

40H COM 
DE 

 

3 CAMILA BARBOSA RODRIGUES 
NEMER 

40H COM 
DE 

LICENÇA MATERNIDADE 

4 CARLOS CORRÊA GALAN JUNIOR 20H AUSENTE 

5 CARLOS RINALDO NOGUEIRA 
MARTINS 

20H AUSENTE 

6 CLODOALDO TENTES CORTES 4OH COM 
DE 

 

7 CLOVIS LUCIANO GIACOMET 40H COM 
DE 

AFASTAMENTO INTEGRAL 

8 DEBORA PRESTES DA SILVA 
MELO 

40H COM 
DE 

 

9 DIRLEY CARDOSO MOREIRA 20H AUSENTE 

10 EDMUNDO SOUZA MOURA FILHO 20H AUSENTE 

11 ERIKA TATIANE DE ALMEIDA 
FERNANDES RODRIGUES 

40H COM 
DE 

AUSENTE 

12 FLORINALDO CARRETEIRO 
PANTOJA 

40H 
 

13 FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA 
PENA 

40H 
 

14 GARDÊNIA MENEZES DE ARAÚJO 40H AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

15 INARA MARIELA DA SILVA 
CAVALCANTE 

40H COM 
DE 

 

16 JANIELLE DA SILVA MELO 40H COM 
DE 

 

17 JOÃO FARIAS DA TRINDADE 20H 
 

18 JOSÉ LUÍS DA CUNHA PENA 40H 
 

19 JOSÉ LUÍZ PICANÇO DA SILVA 20H AUSENTE 

20 KLINGERRY DA SILVA PENAFOR 30H AUSENTE 

21 LÚCIO ANDRÉ VIANA DIAS 40H COM 
DE 

AUSENTE 



22 LUZILENA DE SOUSA PRUDÊNCIO 40H 
 

23 MARIA IZABEL TENTES CÔRTES 40H COM 
DE 

 

24 MARIA VIRGINIA FILGUEIRAS DE 
ASSIS MELLO 

40H COM 
DE 

 

25 MARLUCILENA PINHEIRO DA 
SILVA 

20H 
 

26 MAIRA BEATRINE DA ROCHA 
UCHOA 

40H COM 
DE 

LICENÇA MATERNIDADE 

27 NADIA CECÍLIA BARROS TOSTES 40H 
 

28 NÁDIA CRISTINE COELHO 
EUGÊNIO 

30H COM 
DE 

 

29 NELY DAYSE SANTOS DA MATA 40H COM 
DE 

 

30 RAFAEL CLEISON SILVA DOS 
SANTOS 

40H 
 

31 ROSANA OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO 

40H COM 
DE 

 

32 ROSEMARY FERREIRA DE 
ANDRADE 

40H COM 
DE 

AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

33 ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA 
CHAMILCO 

40H COM 
DE 

AUSENTE 

34 RUBENS ALEX DE OLIVEIRA 
MENEZES 

40H COM 
DE 

 

35 SÂMEA MARINE BEZERRA DA 
SILVA 

40H  

36 SILVANA RODRIGUES DA SILVA 40H   

37 SILVIA ELENA DIAS MARTUCHI 40H COM 
DE 

DOCENTE NÃO AUTORIZOU A 
INSERÇÃO DA ASSINATURA 

38 TATIANA DO SOCORRO DOS 
SANTOS CALANDRINI 

40H COM 
DE 

AFASTAMENTO INTEGRAL 

39 VANESSA DA SILVA OLIVEIRA 40H COM 
DE 

 

40 VERÔNICA B. CAMBRAIA 
FAVACHO 

40H AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

41 WALTER DE SOUZA TAVARES 40H COM 
DE 

AUSENTE 

42 VALMIR JUNIOR DOS SANTOS 
DENIUR DE ALMEIDA 

TAE 
 

43 FERNANDA BATISTA Titular 
2018 

AUSENTE 

44 BRUNO FEITOSA Vice 
2019 

 

45 PAULO PEREIRA Vice 
2020 

 

46 KEDMA ROCHA Titular 
2021 
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