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No trigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de 2022, às 16h e 15min, 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 55 pessoas, das quais 19 eram 
docentes: Anneli Cárdenas, Carlos Galan, Francineide Pena, Gerusa Medeiros, Inara 
Cavalcante, José Luís Pena, Lúcio Dias, Maria Virgínia, Maira Uchoa, Mayla Guimarães, 
Nely Mata, Rafael Santos, Rubens Menezes, Rosemary Andrade, Sâmea Marine, Silvia 
Martuchi, Vanessa Oliveira, Verônica Favacho e Walter Tavares; seis eram preceptores 
Andréia Alves, Adriane Canto, Catarina Oliveira, Hiago Silva, Jordana Andrade e Thaysa 
Souza; três eram discentes representantes de turma: Fernanda Batista (2018), Mayra Corrêa 
(2019), Samilly Gama (2021) e um era técnico em assuntos educacionais: Valmir Almeida; os 
demais eram discentes ouvintes. A docente Janielle Melo e a discente Amanda Firmino 
(representante da turma 2020) justificaram ausência. O Coordenador do curso, o docente 
Rafael, solicitou autorização para gravar a reunião e inserir as assinaturas digitalizadas na ata 
e que gostaria de saber se todos concordam. A docente Sílvia Elena não autorizou a inserção 
de sua assinatura na ata. Em relação aos demais, não houve manifestação em contrário. 
Inicialmente, o mesmo apresentou os seguintes informes: 1. PROGRAMAÇÃO DA SBEN DA 
ABEN-AP E CCE-MARCO ZERO; 2. PROCESSOS: PAID’S 2020.1-2020.2-2020.3. 3. SUSPENSÃO DAS 
ATIVIDADES NO CAMPUS MARCO-ZERO. INFORME 1: PROGRAMAÇÃO DA SBEN DA ABEN-AP E 
CCE-MARCO ZERO. 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 desde a última sexta-feira (27/05/2022); 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 Esperidião, 
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 - Mediadora: Dra. Verônica 
Favacho, 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 – 08h as 
12h Minicursos: Sala 1 - Rastreamento de neuropatia diabética e doença arterial periférica - 
Parte 1 (exclusivo para enfermeiros ou acadêmicos no último semestre), Sala 2 - 
Tamponamento intrauterino com balões artesanais na hemorragia pós parto, LABAC - 
Realização dos testes rápidos na atenção básica, 12h-14h Intervalo, 14h as 18h Minicursos: 
Sala 1 – Rastreamento de neuropatia diabética e doença arterial periférica - Parte 2 
(exclusivo para enfermeiros ou acadêmicos no último semestre), Sala 2 - Ferramentas 
empregadas na implantação do processo de gestão de qualidade, Sala 3 - Animais 
peçonhentos: identificação e prevenção, Sala 4 - Publicação de trabalhos acadêmicos, Sala 5 - 

 



Manejo ventilatório de pacientes respiratórios graves e no laboratório telessaúde - Pesquisa 
em base de dados; 4º dia – 10h as 12h Comunicação oral: 10h às 12h e das 14h às 16h - será 
divulgada na página do curso a relação dos trabalhos e local até 72h antes da apresentação, 
16h Cerimônia de encerramento: Menção honrosa da ABEn-AP aos melhores trabalhos – 1º, 2º 
e 3º lugar. INFORME 2: PROCESSOS: PAID’S 2020.1-2020.2-2020.3. O Coordenador informa 
que recebeu do DCBS, no mês de maio/2022, 22 pareceres de processos referentes aos PAID’s 
dos semestres letivos de 2020.1. 2020.2 e 2020.3; que o motivo da devolução desses processos 
foi para que os docentes façam os devidos ajustes anexando os comprovantes de ensino, de 
orientação, de co-orientação, de coordenação ou colaboração em projetos de pesquisa e ou 
extensão, de reunião de colegiado, de participação em bancas, etc.; que a CCE enviou por e-
mail os pareceres aos docentes para que atendam às solicitações do DCBS e devolvam à CCE 
com os documentos anexados para cada processo; que orientou aos docentes, se julgarem 
necessário, entrar em contato diretamente com o DCBS para mais esclarecimentos (localizado 
nos altos do prédio de ciências da saúde). INFORME 3: SUPENSÃO DAS ATIVIDADES DO 
CAMPOS MARCO ZERO. O Coordenador informou que em virtude da realização do Concurso 
Público para Técnico Administrativo da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Edital nº 
07/2022, a PROGRAD suspendeu todas as atividades agendadas para os dias 04/06 
(sábado) e 05/06/2022 (domingo) no Campus Marco Zero do Equador; que a suspensão se faz 
necessária para que a equipe do DEPSEC tenha tempo hábil para organizar e sinalizar o 
Campus para o dia da aplicação do certame, pois serão pelo menos 3.200 candidatos que 
realizarão a prova nas dependências da Universidade. Em seguida, as seguintes pautas forma 
apresentadas: 1. COMISSÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL; 2. COMISSÃO DE RESIDÊNCIA EM 
ENFERMAGEM; 3. BOLSA MONITORIA DO SEMESTRE 2022.1; 4. REOFERTA DE DISCIPLINA; 5. 
REQUERIMENTO DISCENTE; 6. PROPOSTA DE OFERTA DE DISCIPLINAS E HORÁRIOS DO SEMESTRE 
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; que até o momento apenas os docentes José Luís Pena e 
Verônica Favacho se manifestaram para compor a comissão, mas ainda é possível a entrada 
de novos membros. O Coordenador solicita a manifestação dos docentes em relação a pauta 
apresentada. A docente Francineide manifestou interesse em compor a comissão. O docente 
Rafael perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. O Coordenador perguntou 
se todos concordam em aprovar os nomes indicados para compor a comissão do mestrado 
profissional: Francineide Pena, José Luís Pena e Verônica Favacho e obteve o seguinte 
resultado: SIM: 100% dos votos válidos, NÃO 00% dos votos válidos e ABSTENÇÕES: 00% dos 
votos válidos. PAUTA 2: COMISSÃO DE 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; que até o 
momento apenas os docentes Florinaldo Pantoja, Luzilena Prudêncio, Nely Mata e Sâmea 
Verga se manifestaram para compor a comissão, mas ainda é possível a entrada de novos 
membros. O Coordenador solicita a manifestação dos docentes em relação a pauta 
apresentada e não houve. O Coordenador perguntou se todos concordam em aprovar os nomes 
indicados para compor a comissão de residência em enfermagem: Florinaldo Pantoja, Luzilena 
Prudêncio, Nely Mata e Sâmea Verga e obteve o seguinte resultado: SIM: 100% dos votos 
válidos, NÃO 00% dos votos válidos e ABSTENÇÕES: 00% dos votos válidos. PAUTA 3: BOLSA 
MONITORIA DO SEMESTRE 2022.1. O Coordenador informa que recebeu o MEMORANDO 
ELETRÔNICO Nº 153/2022 – DCBS que necessita organizar o processo de seleção para o 
programa de bolsa monitoria do DCBS relativo ao semestre 2022.1; que ainda está vigente o 
Edital Nº 41/2022 – DCBS/UNIFAP, de 28 de janeiro de 2022, no qual constam monitores com 



situação de possibilidade de renovação da bolsa monitoria, assim como os que encerram suas 
atividades no término deste semestre; que o DCBS está solicitando até o dia 02/06/2022 as 
informações acerca dos componentes curriculares para o preenchimento das vagas a serem 
ofertadas no novo edital; que as coordenações devem Informar ainda os pré-requisitos dos 
componentes curriculares que farão parte da seleção, ressaltando que estes componentes são 
considerados também pré-requisitos para o pleito da vaga; que o DCBS tem como sugestão 
incluir um item no edital relacionado ao perfil do candidato, ou seja, ele não deve ter 
ultrapassado o tempo mínimo de integralização do curso definido no PPC e pede manifestação 
sobre essa proposição; que nesse memorando foi informado que os bolsistas renovados em 
março desse ano não poderiam mais renovar: Joyce Taynara Sousa de Miranda (Semiologia e 
semiotécnica), Lucas dos Santos Nunes (Anatomia Humana), Ana Claudia Paiva Cardoso 
(Enfermagem em DT), Bruno Raphael da Silva Feitosa (Saúde Coletiva II) e Dheise Ellen Correa 
Pedroso (Enfermagem Clínica e Cirúrgica) e que apenas para a discente Jeniffer Mickely Cruz 
de Almeida (Enfermagem ginecológica, obstétrica e neonatal) seria possível uma renovação. O 
docente Rafael acrescentou que no dia 31/05/2022 recebeu o MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 
163/2022 – DCBS comunicando sobre a possibilidade de aumento do valor da bolsa monitoria e 
do número de bolsas, mas que nenhuma bolsa monitoria poderia ser renovada, pois um novo 
processo seletivo será realizado pelo departamento; que nesse novo memorando foi 
esclarecido que a proposta de estabelecer um perfil de candidato foi fundamentada em 
questionamentos da DCRAE sobre monitor com 10 anos de curso; que o candidato deve possuir 
no máximo o tempo mínimo de integralização acrescido de mais 2 anos (exemplo: na 
Enfermagem - 4 anos (tempo mínimo de integralização) mais 2 anos = no máximo 6 anos de 
curso. O Coordenador solicita a manifestação dos docentes presentes em relação a pauta 
apresentada. Os docentes Walter Tavares, Sílvia Elena e Rubens Menezes manifestam 
interesse em permanecer com a bolsa monitoria nas disciplinas de enfermagem clínica, 
Anatomia humana e enfermagem em DT, respectivamente. A docente Inara se manifesta em 
nome do grupo de semiologia pela manutenção da monitoria do componente. A docente Sílvia 
pergunta se cada um dos componentes que já tinham bolsa ainda continuará com a monitoria 
ou se algum outro docente irá solicitar uma. O docente Rafael esclarece que nenhum outro 
docente fez solicitação. A docente Sílvia informa que conversou com a titular do DCBS sobre o 
perfil do candidato que foi proposto para o próximo edital de bolsa monitoria e soube que a 
motivação está relacionada a um aluno bolsista que tem mais de 10 anos na UNIFAP. O 
docente Rafael perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. O Coordenador 
perguntou se todos concordam em aprovar os mesmos componentes indicados no semestre 
2021.2 para a bolsa monitoria do curso de enfermagem no semestre 2022.1 e obteve o 
seguinte resultado: SIM: 90% dos votos válidos, NÃO 00% dos votos válidos e ABSTENÇÕES: 90% 
dos votos válidos. PAUTA 4: REOFERTA DE DISCIPLINA. O Coordenador informa que recebeu 
um requerimento assinado por sete discentes da turma 2019 (dos quais, apenas cinco estão 
com pendências) 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 cinco discentes solicitam outra providência do colegiado de 
maneira que eles não fiquem impossibilitados de fazer outras disciplinas por falta de pré-
requisito; que os cinco 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 cinco discentes 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 (não sabe o motivo porque não foi na sua gestão); que 
o docente Rafael tornou-se Coordenador apenas no semestre 2021.1 já na vigência da 
Resolução N. 16/2021/CONSU e Resolução N. 08/2022/CONSU; que em outras palavras os 
cinco discentes estão pedindo a “quebra do pré-requisito” para cursarem o estágio 
supervisionado I em concomitância com “Métodos e técnicas de pesquisa” e o estágio 
supervisionado II em concomitância com a “Pesquisa em enfermagem”. O Coordenador 
solicita a manifestação dos docentes presentes em relação a pauta apresentada. A discente 
Mayra esclarece que se a disciplina de métodos e técnicas não for ofertada isso será muito 
prejudicial para os discentes; que todos tiveram os seus motivos para não cursar já que a 
resolução previa que era opcional e que agora terão um atraso de mais um ano para se 
formar. A docente Verônica pergunta em qual semestre a disciplina de métodos e técnicas 
deveria ter sido reofertada. O docente Rafael responde que seria no semestre 2020.1, logo 
após o 2020.3. A docente Sílvia entende que mesmo não tendo mais uma resolução vigente 
isso não elimina o direito discente adquirido para a reoferta do componente. O docente 
Walter acha a situação complicada, pois se a resolução previa essa reoferta, então, seria um 
“direito líquido e certo” dos discentes e se o colegiado não a considerar os mesmos podem 
judicializar; que seria interessante solicitar um parecer da divisão de legislação educacional - 
DLE/PROGRAD sobre a legitimidade da reoferta desse componente. A docente Sílvia entende 
que se a CCE vai fazer essa oferta no 2022.1, então, os discentes podem cursar, mas observou 
na mensagem da docente Inara (no chat) que eles estão impedidos de cursar estágio 
supervisionado I por falta de pré-requisito. A docente Rosemary reitera que teremos nesse 
próximo semestre a oferta de métodos e técnicas e acha complicado discutir uma reoferta 
com uma resolução que já foi revogada. A docente Inara entende que houve um equívoco 
nesse requerimento porque na verdade o que a turma quer é a quebra de pré-requisito para 
cursar o estágio supervisionado I concomitante a disciplina. O docente Rafael perguntou se 
havia mais alguma manifestação e não houve. O Coordenador perguntou se todos concordam 
em aprovar a reoferta do componente métodos e técnicas para os cinco discentes da turma 
2019 e obteve o seguinte resultado: NÃO 44% dos votos válidos, SIM: 31% dos votos válidos, e 
ABSTENÇÕES: 25% dos votos válidos. PAUTA 5: REQUERIMENTO DISCENTE. 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 o NDE-
Enfermagem reuniu-se no dia 27/05/2022 para avaliar o relatório da discente, conforme 
prevê a Resolução N.16/2021/CONSU e o considerou aprovado com 75% dos votos válidos e 
25% de abstenção; 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 discente Ana ratifica o seu pedido de conversão da carga horária de estágio extracurricular 
em curricular para que possa colar grau e tomar as próximas providências junto ao COREN-AP, 
antes da sua posse no HU/UNIFAP. A docente Rosemary sugere aguardar o resultado final do 
concurso ESERH para essa deliberação e que ficou na dúvida se a discente já cursou o estágio 
supervisionado I. O docente Rafael esclarece que a discente já está cursando o estágio 
supervisionado I e que a docente que está lhe acompanhando irá antecipar a sua avaliação 
mesmo faltando um mês para o término do componente. A docente Virgínia ressalta que a 
discente Ana além de ser excepcional não tem mais nenhuma pendência no histórico, tendo 
defendido seu TCC no formato de artigo na última sexta-feira e aprovada com nota 10. A 
docente Sílvia ratifica o perfil da discente Ana e entende que por uma questão de tempo se 
justifica aprovar o requerimento na reunião de hoje. A docente Francineide acredita que não 
há mais necessidade de prolongar essa discussão, não vê o porquê se embargar o 
requerimento e que felicita a discente, desejando mais sucesso e felicidade. O docente 
Rafael perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. O Coordenador perguntou 
se todos concordam em aprovar a conversão da carga horária de estágio extra curricular da 
discente Ana Vitoria Gonçalves de Oliveira Cruz em carga horária curricular de estágio 
supervisionado II e obteve o seguinte resultado: SIM: 95% dos votos válidos, NÃO 00% dos 
votos válidos e ABSTENÇÕES: 5% dos votos válidos. PAUTA 6: PROPOSTA DE OFERTA DE 
DISCIPLINAS E HORÁRIOS DO SEMESTRE 2022.1. O Coordenador apresentou a proposta de 
oferta de disciplinas para o semestre 2022.1, conforme descrita a seguir; 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 (Rafael); TURMA 2021: Genética (Janielle), Parasitologia Geral (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 + metodologia do ensino da 
enfermagem para os discentes da licenciatura) e Saúde coletiva II (Camila); TURMA 2020: 
Enfermagem Ginecológica, Obstétrica e Neonatal (Florinaldo, Luzilena, Nely e Carina), 
Métodos e Técnicas de Pesquisa (Rosemary), Enfermagem Clinica e Cirúrgica (Érika, 
Francineide, José Luiz e Walter) com prática prevista para ocorrer no HU/UNIFAP, 
Enfermagem em Saúde Mental (José Pena e Verônica) e Didática Geral (Marlucilena + didática 
aplica a enfermagem para os discentes da licenciatura); TURMA 2019: Estágio Supervisionado 
em Enfermagem I (Klingerry, Carlos Galan, Débora, Verônica, Maira, Carina, Nádia Eugênio, 
Rosilda e quatro preceptores da atenção básica), Administração em Enfermagem (Camila) e 
TCC I (módulo livre); TURMA 2018: Estágio Supervisionado em Enfermagem II (Clodoaldo, 
Dirley, Gardênia, Gerusa, Luiza, Mayla, Nádia Tostes, Rosana, Sâmea, Vanessa, Virgínia e 
quatro preceptores da área hospitalar). O Coordenador apresentou ainda uma proposta de 
horários e solicitou a manifestação dos docentes presentes em relação a pauta apresentada. A 
docente Annelí destaca que sua carga horária está reduzida por cauda da sua coordenação do 
programa de mestrado em ciências da saúde. A discente Luiza da turma 2018 informou que 
alguns discentes da turma 2018 ainda tem pendência no componente de informática aplicada 
a saúde. O docente Rafael esclarece que fará a investigação sobre essa informação com 
calma. O docente Lúcio observa que foi ofertado nos horários patologia geral, mas é 
parasitologia geral. O docente Rafael esclarece que foi um lapso e que fará a correção. O 
docente Rafael perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. O Coordenador 
perguntou se todos concordam em aprovar a oferta de disciplinas e horários para o semestre 
2022.1 e obteve o seguinte resultado: SIM: 100% dos votos válidos, NÃO 00% dos votos válidos 
e ABSTENÇÕES: 00% dos votos válidos. Nada mais foi dito e a reunião foi encerrada às 18h e 
09min pelo Coordenador do curso. Eu, Valmir Junior dos Santos Deniur de Almeida, Técnico 
em Assuntos Educacionais do Curso de Bacharelado em Enfermagem, 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 
Coordenador da CCE – Campus Marco Zero 

 
 
 
 
 

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  

5 CARLOS RINALDO NOGUEIRA 
MARTINS 

20H AUSENTE 

6 CLODOALDO TENTES CORTES 4OH COM 
DE 

AUSENTE 

7 CLOVIS LUCIANO GIACOMET 40H COM 
DE 

AFASTAMENTO INTEGRAL 

8 DEBORA PRESTES DA SILVA 
MELO 

40H COM 
DE 

AUSENTE 

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 AUSENTE 

13 FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA 
PENA 

40H 
 

14 GARDÊNIA MENEZES DE ARAÚJO 40H AUSENTE 

15 GERUSA DAYANE DE OLIVEIRA 
MEDEIROS 

40H COM 
DE 

 

16 INARA MARIELA DA SILVA 
CAVALCANTE 

40H COM 
DE 

 

17 JANIELLE DA SILVA MELO 40H COM 
DE 

AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

18 JOÃO FARIAS DA TRINDADE 20H AUSENTE 

19 JOSÉ LUÍS DA CUNHA PENA 40H 
 



20 JOSÉ LUÍZ PICANÇO DA SILVA 20H AUSENTE 

21 KLINGERRY DA SILVA PENAFOR 30H AUSENTE 

22 LÚCIO ANDRÉ VIANA DIAS 40H COM 
DE 

 

23 LUZILENA DE SOUSA PRUDÊNCIO 40H AUSENTE 

24 MARIA IZABEL TENTES CÔRTES 40H COM 
DE 

AUSENTE 

25 MARIA VIRGINIA FILGUEIRAS DE 
ASSIS MELLO 

40H COM 
DE 

 

26 MARLUCILENA PINHEIRO DA 
SILVA 

20H AUSENTE 

27 MAIRA BEATRINE DA ROCHA 
UCHOA 

40H COM 
DE 

 

28 MAYLA ROSA GUIMARÃES 40H COM 
DE 

 

29 NADIA CECÍLIA BARROS TOSTES 40H AUSENTE 

30 NÁDIA CRISTINE COELHO 
EUGÊNIO 

30H COM 
DE 

AUSENTE 

31 NELY DAYSE SANTOS DA MATA 40H COM 
DE 

 

32 RAFAEL CLEISON SILVA DOS 
SANTOS 

40H 
 

33 ROSANA OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO 

40H COM 
DE 

AUSENTE 

34 ROSEMARY FERREIRA DE 
ANDRADE 

40H COM 
DE 

 

35 ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA 
CHAMILCO 

40H COM 
DE 

AUSENTE 

36 RUBENS ALEX DE OLIVEIRA 
MENEZES 

40H COM 
DE 

 

37 SÂMEA MARINE BEZERRA DA 
SILVA 

40H  

38 SILVIA ELENA DIAS MARTUCHI 40H COM 
DE 

A DOCENTE NÃO AUTORIZOU A 
INSERÇÃO DE SUA ASSINATURA 

39 TATIANA DO SOCORRO DOS 
SANTOS CALANDRINI 

40H COM 
DE 

AFASTAMENTO INTEGRAL 

40 VANESSA DA SILVA OLIVEIRA 40H COM 
DE 

 

41 VERÔNICA B. CAMBRAIA 
FAVACHO 

40H 
 

42 WALTER DE SOUZA TAVARES 40H COM 
DE 

 

43 VALMIR JUNIOR DOS SANTOS 
DENIUR DE ALMEIDA 

TAE 
 

44 FERNANDA BATISTA Titular 
2018 

 



45 MAYRA LOREANNE NASCIMENTO 
CORRÊA 

Titular 
2019 

 

46 AMANDA FARIAS FIRMINO Titular 
2020 

AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

47 CÁSSIO LUÍS BITTENCOURT DA 
SILVA 

Titular 
2021  
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