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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 12/05/2022, às 16h e 
15min na Plataforma WebConf RNP. 

 
No décimo segundo dia do mês de maio do ano de 2022, às 16h 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 onze docentes 
membros: Clodoaldo Côrtes, Érika Fernandes, Inara Cavalcante, José Luís Pena, Maria 
Izabel, Maria Virgínia, Mayla Guimarães, Nely Dayse, Rafael Santos, Rubens Menezes e 
Sâmea Marine, além do técnico em assuntos educacionais Valmir Almeida. Nenhum docente 
justificou 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. PRECEPTORIA DE ENFERMAGEM – 2022.1 / 2. 
PORTARIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL / 3. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA 
PROFESSOR SUBSTITUTO / 4. CERIMÔNIA DO JALECO. INFORME 1: PRECEPTORIA DE 
ENFERMAGEM – 2022.1. O Coordenador informou que no dia 28 abril 2022 o DCBS reuniu-se 
com os Coordenadores de Curso para discutir uma pauta única – a Bolsa preceptoria; que foi 
informado sobre os recursos disponíveis para o pagamento dos preceptores do DCBS nos 
semestres letivos dos anos de 2021 e 2022; que no semestre 2021.2, 36 bolsas estão 
disponíveis por mês, sendo 22 para a fisioterapia, oito para a enfermagem e seis para a 
farmácia; que para o semestre 2022.1, teremos apenas 11 bolsas disponíveis mensalmente, 
assim distribuídas: quatro para a fisioterapia, quatro para a enfermagem e três para a 
farmácia; que ainda há outro agravante, pois os preceptores do curso de enfermagem do 
campus binacional também receberão bolsas através do mesmo recurso a partir do próximo 
semestre. INFORME 2: PORTARIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL. O Coordenador informou 
que no dia 04/05/2022 foi publicada a Portaria N.485/2022, que instituiu a composição dos 
membros do Conselho Departamental do Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde - 
DCBS, Campus Marco Zero do Equador; que fazem parte do Conselho Departamental os Rafael 
Santos e Walter Tavares (titulares) e Inara Cavalcante e Érika Rodrigues (suplentes); que a 
primeira reunião do Conselho está agendada para ocorrer no dia 16/05/2022 com as seguintes 
pautas: 1. Calendário de reuniões, 2. Indicação de docentes para compor o conselho 
departamental, e 3. Deliberação sobre duas vagas para o CONSU. INFORME 3: RESULTADO DO 
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO. O Coordenador informou que no dia 
10/052022 foi publicado o resultado provisório do Edital Nº 06/2022 - Professor Substituto – 
UNIFAP com apenas duas candidatas aprovadas para a área 2236 – Enfermagem materno 
infantil; que as aprovadas foram as enfermeiras obstetras Carina Ferreira Mendes e Luiza 
Picanço Nunes, em primeiro e segundo lugar, respectivamente; que a publicação do resultado 
definitivo da prova didática e de títulos está prevista para ocorrer a partir do dia 17/05/2022 
e possível contratação até o mês de junho. INFORME 4: CERIMÔNIA DO JALECO. A Vice 
Coordenadora, a docente Inara Cavalcante, esclarece que a turma 2021 está solicitando à 
Coordenação a cerimônia do Jaleco. A docente explica que entende o valor dos rituais e que 
vê esse momento como um marco importante. No dia 28/05, sábado às 19h, será 
demonstrado o uso adequado do jaleco na presença dos familiares dos acadêmicos. Desta 
forma, solicita a participação de um representante do NDE-Enfermagem para a cerimônia, 
mas não houve nenhuma manifestação e o convite ficou “em aberto” para que qualquer 
membro interessado lhe procure posteriormente. Em seguida, as seguintes pautas foram 
apresentadas: 1. COMISSÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL / 2. RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM / 
3. SEMANA DE ENFERMAGEM DA ABEn/UNIFAP / 4. REOFERTA DE DISCIPLINA / 5. 

 



REQUERIMENTO DISCENTE / 6. PROPOSTA DE OFERTA DE DISCIPLINAS DO SEMETRE 2022.1. 
PAUTA 1: COMISSÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL. O Coordenador informou que vai solicitar 
uma portaria para instituir a comissão responsável pela elaboração da proposta de Mestrado 
Profissional em Enfermagem, vinculado ao Curso de Bacharelado de Enfermagem, Campus 
Marco Zero; que a comissão deverá balizar os seus trabalhos a partir do relatório recebido na 
última avaliação submetida ao Ministério da Educação e terá o prazo de 180 dias para a 
conclusão dos trabalhos. O Coordenador solicita a manifestação dos docentes em relação a 
pauta apresentada. A docente Inara menciona que montou um grupo com a presidente da 
comissão, a docente Maria Izabel, no qual elaboraram um plano de trabalho para ajustar o 
que era solicitado. Explica que a quantidade de publicações o curso atende, porém não existe 
integração entre os projetos, existindo uma pulverização de projetos. A docente enfatiza que 
necessitam de projetos que integrem ensino-serviço, destacando o projeto do docente José 
Pena sobre a rádio universitária. Portanto, sendo necessário desenvolver planos de trabalhos 
e direcionar para algumas linhas de pesquisa. A docente Sâmea Marine sugere que para a 
identificação, seja solicitado aos docentes os seus dados básicos como nome, grau de pós-
graduação, produções e os eixos. O coordenador Rafael enfatiza que os projetos de extensão 
sempre deveriam fazer essa integração de ensino-serviço. A docente Inara Cavalcante faz 
uma problematização sobre PPC do Curso de Enfermagem e que se deve priorizar e assumir o 
protagonismo para fazer a mudança no projeto pedagógico do curso. O docente Rafael lembra 
que a docente Nely apresentou no final do semestre 2021.1 uma proposta sobre o mestrado 
profissional em práticas avançadas de enfermagem, mas devido o prazo ser muito curto, não 
foi possível finalizar o projeto. A docente Maria Izabel ressalta o reflexo da graduação, 
explicando que se deve retomar a consolidação do PPC, exemplificando com a discussão do 
PBL que originalmente era para todos os cursos de saúde. O Coordenador perguntou se havia 
mais alguma manifestação e não houve. PAUTA 2: RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM. O 
Coordenador informa que a pedido do superintendente do Hospital Universitário - HU/UNIFAP, 
o médico Aljerry Rêgo, a CCE vai solicitar uma portaria para instituir a comissão responsável 
pela elaboração da proposta de Residência em Enfermagem, vinculada ao Hospital 
Universitário - HU/UNIFAP; que a residência será gerida por outra comissão formada por 
docentes do Curso de Enfermagem e por Enfermeiros do HU/UNIFAP; que a comissão que vai 
elaborar a proposta de Residência em Enfermagem terá o prazo de 180 dias para a conclusão 
dos trabalhos. O Coordenador solicita a manifestação dos docentes em relação a pauta 
apresentada e não houve. PAUTA 3: SEMANA DE ENFERMAGEM DA ABEn/UNIFAP. O 
Coordenador informa que a CCE recebeu da Associação Brasileira de Enfermagem - Seção 
Amapá, um convite para integrar a 83ª semana de enfermagem da ABEn-AP – SBEn, com o 
tema central “A Enfermagem no contexto pandêmico pela COVID-19: que lições aprendemos? 
que o convite informa que a SBEn acontecerá entre os dias 23 e 27 de maio de 2022 e 
apresenta um programação prévia incluindo duas rodas de conversa e uns minicursos; que a 
CCE sugeriu que a SBEn ocorresse no mês de junho e o presidente da ABEn, posteriormente, 
acordou que poderia ser na semana de 13 de junho; que a CCE propôs ainda a seguinte 
programação na SBEn/UNIFAP: 1º dia - Abertura oficial da SBEn/UNIFAP com a apresentação 
de um convidado especial; 2º dia - Rodas de conversa: ‘Que lições aprendemos’, ‘A 
experiência dos serviços de saúde’, ‘os projetos de extensão da CCE’ e ‘PET-Enfermagem’; 3º 
dia – Minicursos pela manhã e tarde; 4º dia – Apresentação oral pela manhã e tarde; e 5º dia - 
encerramento com menção honrosa dos três melhores trabalhos. O Coordenador solicita a 
manifestação dos docentes em relação a pauta apresentada. A docente Virginia demonstra 
preocupação com relação as práticas de disciplinas durante a semana de enfermagem, tendo 
em vista a dificuldade em se conseguir os campos. O docente Rafael concorda e entende que 
os docentes precisam acordar em colegiado essa questão, inclusive poderiam “liberar” apenas 
as aulas teórica. A docente Inara lembra que é necessário definir com a comissão cientifica as 
regras para as apresentações orais. O docente Rubens demonstra interesse em participar com 
o PET-Enfermagem se o evento ocorrer de fato na semana do dia 13 de junho. O Coordenador 
perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. PAUTA 4: REOFERTA DE 
DISCIPLINA. O Coordenador informa que recebeu um requerimento de sete alunos da turma 
2019 solicitando que as disciplinas de Métodos e Técnicas de Pesquisa e Pesquisa em 



Enfermagem sejam reofertadas durante os últimos semestres da turma, nos horários vagos de 
sábado; que se houver a impossibilidade das docentes responsáveis pelas disciplinas 
ministrarem, poderia ocorrer a substituição por outro docente; que se não for possível acatar 
essa sugestão, os sete discentes solicitam outra providência do colegiado de maneira que os 
discentes não fiquem impossibilitados de fazer outras disciplinas por falta de pré-requisito; 
que os sete discentes seguiram as orientações de cursar as disciplinas do semestre 2020.3 por 
opção, com a certeza que haveria a reoferta em tempo hábil para que não ficassem em atraso 
no cronograma de finalização do curso; que o docente Rafael esclarece que os componentes 
de “Métodos e Técnicas de Pesquisa” e de “Pesquisa em Enfermagem” já foram ofertados 
para a turma 2019 nos semestres 2020.1 (2020.3) e 2021.2, respectivamente; que cada 
componente só é ofertado uma única vez para cada turma, segundo a matriz do PPC de 
Enfermagem; que o componente de “Métodos e Técnicas de Pesquisa” será ofertado no 
semestre 2022.1 para a turma 2020 e os sete alunos poderão cursá-lo; que o § 2º do Art. 11 da 
Resolução N. 05/2021/CONSU previa que os componentes curriculares ofertados em 2020.1 e 
durante o Período Letivo Suplementar (PLS) - Semestre 2020.3 - deveriam ser reofertados no 
período letivo regular 2020.1, aos discentes que optaram pela não adesão ao PLS, mas que 
isso não ocorreu, à época; que o docente Rafael tornou-se Coordenador após a oferta do 
semestre 2020.2 pela gestão anterior e, apenas no semestre 2021.1, o docente Rafael 
apresentou a sua primeira oferta (já na vigência da Resolução N. 16/2021/CONSU). O 
Coordenador solicita a manifestação dos docentes presentes em relação a pauta apresentada 
e não houve. PAUTA 5: REQUERIMENTO DISCENTE. O Coordenador informa que recebeu da 
discente Ana Vitoria Gonçalves de Oliveira Cruz um requerimento solicitando crédito de carga 
horária de estágio extracurricular (atenção básica e 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. O Coordenador solicita a manifestação dos 
docentes presentes em relação a pauta apresentada. O docente Clodoaldo entende que para 
não haver mais desgastes e nem ônus para a discente se deve conceder o pedido, pois se ela 
pleitear na justiça obterá certamente o deferimento. A docente Maria Izabel ressalta a 
excelência da aluna e que a nomeação dela representa a resposta do ensino do curso. A 
docente Maria Virginia também entende que o colegiado não deve embargar o pedido, 
ressaltando que ela defenderá o TCC II em breve. O Coordenador perguntou se havia mais 
alguma manifestação e não houve. PAUTA 6: PROPOSTA DE OFERTA DE DISCIPLINAS DO 
SEMETRE 2022.1. O Coordenador apresentou uma proposta de oferta de disciplinas para o 
semestre 2022.1, argumentando que esse semestre a oferta precisou ser antecipada a pedido 
do Superintendente do HU/UNIFAP; que esse semestre teremos cinco turmas para ofertar os 
componentes curriculares com o mesmo número de docentes que normalmente 
dimensionamos para apenas quatro turmas; que as seguintes disciplinas foram propostas para 
a TURMA 2022: Biologia molecular (Lúcio Viana), Anatomia humana (Sílvia Elena), Citologia e 
Histologia (Janielle Melo), Bioquímica geral (Maria Izabel), Introdução a teoria sociológica 
aplicada à saúde (Rafael4h), Introdução a filosofia (a definir) e Introdução à antropologia 



(Inara); TURMA 2021: Genética (Janielle e Rubens), Parasitologia Geral (Lúcio Viana e 
Rubens), Semiologia e Semiotécnica (Annelí, Inara e João) com prática prevista para ocorrer 
no HU/UNIFAP; Enfermagem em doenças transmissíveis (Edmundo e Rubens), Farmacologia 
Clínica (Maria Izabel), Administração em Serviços de Saúde (Carlos Rinaldo), Nutrição 
(Francineide) e Saúde coletiva II (Camila); TURMA 2020: Enfermagem Ginecológica, Obstétrica 
e Neonatal (Florinaldo, Luzilena, Nely, Carina e Luiza), Métodos e Técnicas de Pesquisa 
(Rosemary), Enfermagem Clinica e Cirúrgica (Dirley, Érika, Francineide, José Luiz, Maria 
Virgínia e Walter) com prática prevista para ocorrer no HU/UNIFAP, Enfermagem em Saúde 
Mental (José Pena) e Didática Geral (Marlucilena); TURMA 2019: Estágio Supervisionado em 
Enfermagem I a partir de 25/07 até 22/12/2022 (Klingerry, Carlos Galan, Débora, Nádia 
Eugênio, Verônica, Rosilda, dois docentes do Estágio Supervisionado e quatro preceptores da 
atenção básica), Administração em Enfermagem (Camila) e TCC I (módulo livre); TURMA 2018: 
Estágio Supervisionado em Enfermagem II (Clodoaldo, Gardênia, Gerusa, Maira, Mayla, Nádia 
Tostes, Rosana, Sâmea, Vanessa, Virgínia, quatro preceptores da área hospitalar e os dois 
docentes substitutos: Carina e Luiza). O Coordenador solicita a manifestação dos docentes 
presentes em relação a pauta apresentada. A docente Virginia questiona se na oferta está 
sendo contabilizado somente a carga horaria de ensino, questionando sua carga horaria de 
orientação, pesquisa e extensão. O coordenador explica que a oferta é somente ensino e que 
a docente poderá cadastrar a orientação como módulo livre e as demais atividades de 
pesquisa e extensão. O docente Clodoaldo reflete a questão dos profissionais do HU/UNIFAP 
que irão acompanhar os discentes, sendo que os docentes da UNIFAP só deveriam fazer a 
supervisão dessas práticas. O docente Rafael explica que ainda não confirmou se essa situação 
já seria válida para o próximo semestre ou se ainda iremos aguardar novas instruções do 
superintendente. O docente Clodoaldo afirma que isso é uma norma ou protocolo do modelo 
EBSERH. O docente Rafael reitera que nesse momento ainda terá que vincular os docentes aos 
grupos de prática porque que é possível que nem ocorra prática no HU/UNIFAP, aí 
vincularemos ao NEPS/HCAL. O docente Clodoaldo diz que em relação ao estágio 
supervisionado a melhor forma de se trabalhar é com oito grupos para colocar quatro pela 
manhã e quatro pela tarde e que com sete grupos ficará muito fragmentado. O docente 
Rafael explica que ao desfazer um grupo, o número de dias em cada campo aumentará e 
explica ainda que temos que olhar na perspectiva das duas turmas de estágio: 2018 e 2019. A 
docente Inara questiona porque o estágio supervisionado I será ofertado para a turma 2019 no 
semestre 2022.1, pois a prioridade de oferta é da turma 2018 e que além disso, os alunos 
estarão de férias em julho. O docente Rafael esclarece que a proposta com a oferta do 
estágio I para 2019 e o estágio II para a turma 2018 está correta de acordo com o fluxo 
previsto na matriz 223. O coordenador acredita que é muito provável que os discentes optem 
pelo estágio supervisionado I ao invés das férias. A docente Inara questiona se é correto 
ofertar o estágio supervisionado I e II no mesmo semestre. O docente Rafael explica que não 
existe irregularidade nisso e que o momento de ofertar estágio supervisionado para duas 
turmas ao mesmo tempo chegou e que há docentes disponíveis para isso. O docente Clodoaldo 
explica que a oferta simultânea de estágio supervisionado I e II isso nunca aconteceu antes, 
mas que concorda desde que não sobrecarregue os docentes. O docente Rafael explica que 
ambos os estágios são independentes e com docentes distintos. A docente Érika concorda com 
a oferta, lembrando que tudo depende de uma conversa e lembra que estamos chegando na 
normalidade. O docente Rafael reitera que nenhum docente trabalhará nas férias, apenas os 
preceptores. O Coordenador perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. Nada 
mais foi dito e a reunião foi encerrada às 18h e 40min 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 AUSENTE 

2 Clodoaldo Tentes Côrtes  

3 Erika Tatiane de A. Fernandes Rodrigues  

4 Inara Mariela da Silva Cavalcante  

5 José Luís da Cunha Pena  

6 Luzilena de Sousa Prudêncio AUSENTE 

7 Maria Izabel Côrtes Volpe  

8 Maria Virgínia Filgueiras de Assis Melo  

9 Mayla Rosa Guimarães  

10 Nely Dayse dos Santos da Mata 

 11 Rafael Cleison Silva dos Santos  

12 Rubens Alex de Oliveira Menezes 

 13 Sâmea Marine Pimentel Verga  

14 Verônica Batista Cambraia Favacho AUSENTE 
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