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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  27/05/2022,  às  17h  e 
15min na Plataforma WebConf RNP.

No vigésimo sétimo dia do mês de maio do ano de 2022, às 17h e 15min, os membros do 
Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Enfermagem desta IFES, reuniram-
se  por  meio  Plataforma  WebConf  RNP.  Estiveram  presentes  na  reunião  cinco  docentes 
membros:  Érika Fernandes, Mayla Guimarães, Rafael Santos, Rubens Menezes e Verônica 
Favacho,  além do técnico em assuntos educacionais  Valmir Almeida.  As docentes  Annelí 
Cárdenas e  Luzilena Prudêncio justificaram ausência. O Coordenador do curso solicitou ao 
técnico Valmir a responsabilidade pela redação da ata e a autorização para gravar a reunião e 
incluir, posteriormente, as assinaturas eletrônicas dos membros. Não houve manifestações em 
contrário. Após, os seguintes informes foram apresentados: 1. PROGRAMAÇÃO DA SBEN DA 
ABEN-AP  E  CCE/UNIFAP  /  2.  SIPAC  E  DEMAIS  SIG’S  ESTÃO  FORA  DO  AR.  INFORME  1: 
PROGRAMAÇÃO DA SBEN DA ABEN-AP E CCE. O Coordenador informou que a programação final 
da 83ª semana de enfermagem da ABEn-AP – SBEn em parceria com o Curso de Enfermagem,  
Marco Zero, já está disponível na página da CCE; que que a programação ficou definida da 
seguinte forma: 1º dia – 16h Credenciamento, 17h Apresentação cultural, 17:30h Abertura 
oficial com o presidente Diego Quaresma Ferreira - ABEn-AP, 18h Conferência de abertura “O 
cuidado do trabalhador de Enfermagem” com a docente Elizabeth Espiridião, 19h Roda de 
Conversa com tema central “A enfermagem no contexto da pandemia pela COVID-19: que 
lições  aprendemos?”  e  participação  da  ABEn-AP,  COREN-AP,  SINDSAUDE,  SESA  e  SEMSA  - 
Mediadora:  Dra.  Tânia  Vilhena;  2º  dia  –  08h  Lançamento:  Departamento  de  Enfermagem 
Psiquiátrica e Saúde Mental/DEPSM/AP - Mediador: Dr. José Pena, 09h Roda de Conversa da 
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) – DEPSM/AP - Mediador: Dr. José Pena, 10h Roda de 
Conversa  do  Programa  de  Educação  Tutorial  -  PET/Enfermagem  -  Mediador:  Dr.  Rubens 
Menezes,  14h Roda  de  Conversa  com tema “O trabalho  em enfermagem no  contexto da 
pandemia: lições que fizemos e aprendemos?” - Mediadora: Dra. Olinda Consuelo, 15h Roda 
de Conversa sobre os projetos de extensão do Curso de Enfermagem, Marco Zero - Mediadora: 
Dra. Marlucilena Silva, 16h Roda de Conversa sobre “Proposta da Linha de Cuidado Materno 
Infantil do Amapá” - Mediadora: Dra. Nilma Pureza; 3º dia – 8h as 12h Minicursos: Sala 1 - 
Direito reprodutivo (até 4h), Sala 2 Rastreamento de neuropatia diabética e doença arterial 
periférica - Parte 1 (até 4h), Sala 3  A critério da equipe do NEU/SAMU (até 4h), Sala 5 - 
Tamponamento intrauterino com simulação de balões artesanais na hemorragia pós parto - 
HPP (até 4h), LABAC - Realização dos testes rápidos na atenção básica (até 4h), 14h as 18h 
Minicursos: Sala 1 – A critério do curso de Enfermagem Faculdade Anhanguera (até 4h), Sala 2 
Rastreamento de neuropatia diabética e doença arterial periférica - Parte 2 (até 4h), Sala 3 
Animais peçonhentos (até 4h), Sala 4 Publicação de trabalhos acadêmicos (até 4h), Sala 5 
Manejo ventilatório de pacientes respiratórios graves (até 4h) e Telesaúde - Pesquisa em base 
de dados (até 4h); 4º dia – 10h as 12h Comunicação oral: Sala 1 (até 5 trabalhos), Sala 2 (até 5 
trabalhos), Sala 3  (até 5 trabalhos) e sala 5 (até 5 trabalhos), 14h as 16h Comunicação oral:  
Sala 1 (até 5 trabalhos), Sala 2 (até 5 trabalhos), Sala 3 (até 5 trabalhos), e sala 5 (até 5  
trabalhos),  16h Cerimônia de encerramento: Lançamento/divulgação do  e-book da Editora 
UNIFAP  “Método  de  implementação  de  práticas  obstétricas  baseadas  em  evidências:  a 
realidade do parto normal em Macapá e Santana - ensaios ao modelo JBI”, Menção honrosa da 
ABEn-AP aos  melhores  trabalhos  –  1º,  2º  e  3º  lugar,  Apresentação  dos  novos  enfermeiros 
residentes da COREMU/UNIFAP  e o que ocorrer ou apresentação cultural. INFORME 2: SIPAC 
E  DEMAIS  SIG’S  ESTÃO  FORA  DO  AR.  O Coordenador  informou  que  há  mais  de  72h  não 
consegue ter acesso aos sistemas da UNIFAP porque todos estão com instabilidade, inclusive a 

 



página  do  curso  de  Enfermagem.  Em  seguida,  a  seguinte  pauta  foi  apresentada:  1. 
CONVERSÃO  DE  ESTÁGIO  EXTRACURRICULAR.  PAUTA  1:  CONVERSÃO  DE  ESTÁGIO 
EXTRACURRICULAR. O Coordenador informou que recebeu da discente Ana Vitoria Gonçalves 
de  Oliveira  Cruz  um  requerimento  solicitando  conversão  de  210  horas  de  estágio 
extracurricular (atenção hospitalar) em estágio obrigatório; que a discente justifica que foi 
aprovada em segundo lugar para o cargo de enfermeiro no Concurso Público da EBSERH HU-
UNIFAP;  que  a  discente  se  sente  afetada  pela  suspensão  do  calendário  acadêmico  nos 
semestres  2020.1  e  2020.2  por  causa  da  pandemia  da  COVID-19;  que  a  retomada  das 
atividades  acadêmicas  com ensino  remoto adiaram as  práticas  das  disciplinas  do 5º  e  6º 
semestre,  as  quais  terminaram  somente  no  semestre  2021.1;  que  a  CCE  solicitou  a 
manifestação  da  Divisão  de  Legislação  Educacional  -  DLE/COEG/PROGRAD  no  sentido  de 
opinar  sobre  a  legitimidade  do  pedido  da  discente;  que  o  Parecer  Nº  17/2022  - 
DLE/COEG/PROGRAD foi publicado no dia 12/05/2022 e analisou que devido ao estado de 
calamidade pública o calendário acadêmico da UNIFAP foi suspenso adiando a formatura de 
muitos  discentes;  que  pedidos  semelhantes  ao  caso  em  dela  (conversão  de  estágio 
extracurricular em estágio curricular) já foram atendidos em caráter excepcional em virtude 
da Pandemia do Covid-19, embasado na Resolução nº 16, de 8 de junho de 2021, Art. 16; que 
o parecer da DLE/COEG/PROGRAD concluiu que é legal a conversão de estágio extracurricular 
em estágio curricular (Resolução nº 16/2021), mas que entende que é o Colegiado do Curso de 
Enfermagem que deve deliberar sobre a validação do pedido, créditos e notas ou conceitos 
obtidos, considerando afinidade ou equivalência de conteúdo programático e carga horária, 
desde que em consonância com o PPC do curso; que a discente apresentou o relatório das 
atividades desenvolvidas no HE e HMML (supervisionada pelos docentes Carlos Galan e Nely 
Dayse, respectivamente), a frequência e a ficha de avaliação de desempenho; que de acordo 
com o Memorando  Circular  N.  70/2022/COEG a discente tem até o  dia  04/06/2022 para 
requerer  colação  de  grau  e  a  CCE  até  o  dia  11/06/2022  para  analisar  o  pedido  e 
cadastrar/enviar o processo de colação ao DERCA; que a solenidade de colação de grau, em 
modo presencial, está prevista para ocorrer nos dias 23 e 24/06/2022. O Coordenador solicita 
a manifestação dos docentes presentes em relação a pauta apresentada. A docente Verônica 
informa que após a análise do relatório da discente Ana concluiu que o mesmo está bem 
estruturado e que não há nada que contraponha a conversão, inclusive, comparando esse 
relatório com os anteriores, observa que as atividades são bem definidas e que ficou claro 
compreender quem o validou. O docente Rubens concorda com a docente Verônica, pois de 
todos os requerimentos que já analisou, o dela foi o melhor na supervisão, incluindo docentes 
do nosso colegiado, sendo um do NDE-Enfermagem, por isso, não há óbice para o deferimento 
do pedido. O docente Rafael questionou se havia mais alguma manifestação e não houve. O 
Coordenador perguntou se todos os membros concordam em aprovar o relatório da discente 
Ana  Vitoria  Gonçalves  de  Oliveira  Cruz  em  referência  ao  requerimento  que  solicita  a 
conversão de  carga  horária  de  estágio  extracurricular  em curricular  e  obteve  o  seguinte 
resultado: SIM 75% dos votos válidos, NÃO 00% dos votos válidos e ABSTENÇÃO 25% dos votos 
válidos. Nada mais foi dito e a reunião foi encerrada às 18h e 07min pelo Coordenador do 
curso. Eu, Valmir Junior dos Santos Deniur de Almeida, Técnico em Assuntos Educacionais, 
lavro e assino esta ata seguida por leitura e assinatura dos docentes presentes.

Valmir Junior dos Santos Deniur de Almeida
Técnico em Assuntos Educacionais

Profº Dr. Rafael Cleison Silva dos Santos
Presidente do NDE-Enfermagem



Nº Membro do NDE Assinatura digitalizada

1 Annelí Mercedes Celis de Cárdenas AUSÊNCIA JUSTIFICADA

2 Clodoaldo Tentes Côrtes AUSENTE

3 Erika Tatiane de A. Fernandes Rodrigues

4 Inara Mariela da Silva Cavalcante AUSÊNCIA JUSTIFICADA

5 José Luís da Cunha Pena AUSENTE

6 Luzilena de Sousa Prudêncio AUSÊNCIA JUSTIFICADA

7 Maria Izabel Côrtes Volpe AUSENTE

8 Maria Virgínia Filgueiras de Assis Melo AUSENTE

9 Mayla Rosa Guimarães

10 Nely Dayse dos Santos da Mata AUSENTE

11 Rafael Cleison Silva dos Santos

12 Rubens Alex de Oliveira Menezes

13 Sâmea Marine Pimentel Verga AUSENTE

14 Verônica Batista Cambraia Favacho


		2022-05-27T20:58:57-0300




