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No segundo dia do mês de setembro do ano de 2022, às 16h e 30min, os docentes e o 
Coordenador do Curso de Bacharelado em Enfermagem desta IFES, reuniram-se no Bloco de 
Enfermagem. Estiveram presentes na reunião 28 docentes: Anneli Cárdenas, Camila 
Rodrigues, Carina Ferreira, Clodoaldo Tentes, Dirley Cardoso, Débora Prestes, Edmundo 
Moura, Francineide Pena, Gardênia Araújo, Inara Cavalcante, Janielle Melo, João Farias, 
José Pena, Lethicia Brandão, Luzilena Prudêncio, Marlucilena Pinheiro, Mayla Rosa, Nádia 
Eugênio, Nely Dayse, Rafael Santos, Rosana Oliveira, Rosemary Andrade, Rubens Alex, 
Sâmea Marine, Silvia Elena, Vanessa Oliveira, Verônica Favacho e Walter Tavares. Os 
Docentes Gerusa Medeiros, Klingerry Penafort, Maria Izabel, Mayla Rosa e Nádia Tostes 
justificaram ausência. O Coordenador do curso, o docente Rafael, solicitou autorização para 
gravar a reunião e pediu ao técnico Valmir Almeida a responsabilidade pela redação da ata; 
perguntou se todos concordam e não houve manifestação em contrário. Inicialmente, o mesmo 
apresentou os seguintes informes: 1. SITUAÇÃO DO HU-UNIFAP; 2. OFÍCIO DO COREN-AP; 3. 
PAID’S, PLANOS DE ENSINO E TCC; 4. APRESENTAÇÃO DE DOCENTES. INFORME 1: SITUAÇÃO DO 
HU-UNIFAP. O Coordenador informou que recebeu no dia 07/08/2022 o Ofício - SEI N. 
02/2022/GEP/HU-UNIFAP-EBSERH informando que a primeira fase de funcionamento do HU-
UNIFAP com 25 leitos de clínica médica prevista possivelmente na segunda quinzena de 
setembro ou outubro poderá sofrer adiamentos de acordo com as entregas de equipamentos e 
serviços que ainda estão pendentes; que faz-se necessário que as Coordenações de cursos da 
área da saúde não dispensem os campos de estágios já existentes para que não haja 
comprometimento no que se refere a estágios referente ao que está previsto para o HU-UNIFAP. 
INFORME 2: OFÍCIO DO COREN-AP. O Coordenador informou que recebeu no dia 03/08/2022 o 
Ofício N.236/2022/GAB/PRES/COREN-AP informando que a DECISÃO COREN-AP N. 097 de 27 de 
julho de 2022 determinou a instauração de processo ético para apurar fatos narrados em 
desfavor de um Docente do curso de Enfermagem da UNIFAP, campus Marco Zero, em virtude 
de denúncias apresentadas pelo colegiado do curso. INFORME 3: PAIDS, PLANOS DE ENSINO E 
TCC. O Coordenador do Curso lembra aos docentes que de acordo com § 2º do artigo 1º da 
Resolução N. 20/2015/CONSU, a entrega do PAID deverá ser feita via SIGAA, no prazo de até 7 
(sete) dias após o início do período letivo, acompanhado do(s) respectivo(s) plano(s) de ensino 
referente(s) à(s) disciplina(s) ministrada(s); que os docentes da pós graduação com calendário 
letivo diferente do calendário da graduação podem requerer à CCE o cadastro do PAID em forma 
de processo via SIPAC; que no semestre 2021.1 apenas 10 docentes enviaram planos de ensino 
e no 2021.2 apenas sete; que em relação ao TCC, 10 docentes solicitaram orientação através 
de requerimento no semestre 2022.1. INFORME 4: APRESENTAÇÃO DE DOCENTES. O 
Coordenador do Curso apresentou a docente Carina Ferreira Mendes aprovada no processo 
seletivo para professor substituto dos componentes do grupo materno infantil - Edital N. 
06/2022; que a outra docente aprovada foi a enfermeira Camila Cibele Dos Santos Holanda 
Ramos - Edital N. 13/2022, mas que segundo a PROGEP, a mesma será contratada apenas em 
janeiro por causa dos prazos eleitorais. Além disso, o docente Rafael informou que recebeu o 
MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 232/2022 - PROGRAD que apresenta a docente Inana Fauro de 
Araújo, anteriormente, lotada no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Campus 
Binacional e que foi removida para o Campus Marco Zero; que a PROGRAD está disponibilizando 
a docente Inana para cumprir suas atividades laborais no curso de Enfermagem, Campus Marco 
Zero, mas solicita a manifestação do interesse do colegiado do curso. O docente Rafael entende 
que a solicitação é uma formalidade que poderá ser sanada na próxima reunião de colegiado. 
Em seguida, as seguintes pautas foram apresentadas: 1. NOVA PORTARIA DE ATIVIDADES 

 



COMPLEMENTARES; 2. MONITORIA VOLUNTÁRIA; 3. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO 
CURSO DE ENFERMAGEM; 4. ESCLARECIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E 
DA SAÚDE - DCBS. PAUTA 1: PAUTA 1: NOVA PORTARIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES. O 
Coordenador informou que a portaria vigente de AC (Portaria N. 1159/2021) está desatualizada 
em virtude da entrada da turma de enfermagem do ano 2022; que precisamos definir um 
docente tutor responsável para apresentar à apreciação do colegiado; que a CCE sugere 
suprimir da portaria as turmas que já integralizaram o curso e manter apenas as de 2018 a 
2022; que para cada turma podemos definir até dois nomes de docentes que ainda tenham 
interesse em colaborar na comissão ou agregar novos membros; que os requerimentos de AC 
dos discentes de turmas anteriores a 2018 podem ser acolhidos por qualquer membro da 
comissão ou até mesmo pela CCE; que duas vagas de tutores foram disponibilizadas na comissão 
de AC para a turma 2022. O docente Rafael solicita a manifestação dos docentes em relação a 
pauta apresentada. A docente Rosemary questiona como ficará a tutoria dos discentes 
remanescentes de turmas anteriores. O coordenador reitera que as AC’s dos discentes 
anteriores à turma 2018 ficarão sob a responsabilidade de qualquer membro da comissão ou da 
coordenação. Os docentes Clodoaldo e Letícia manifestam interesse em compor a comissão de 
AC. A docente Inara diz que a professora Mayla tem interesse. O docente Rafael esclarece que 
os nomes ainda serão apreciados na próxima reunião de colegiado. O docente Rafael perguntou 
se havia mais alguma manifestação e não houve. PAUTA 2: MONITORIA VOLUNTÁRIA NO CURSO 
DE ENFERMAGEM. O Coordenador informou que a docente Nely Dayse está solicitando a 
aprovação da monitoria voluntária da discente Mayra Loreanne Nascimento Corrêa, matricula: 
2019008123, na disciplina de Enfermagem Ginecológica, Obstétrica e Neonatal – semestre 
2022.1; que de acordo com o requerimento da docente Nely a monitoria pode auxiliar a discente 
a aprofundar seus conhecimentos na área, ao mesmo tempo que ajuda os outros discentes; que 
o pedido de monitoria está em conformidade com o inciso VII do artigo 4º do regimento do curso 
de Enfermagem, o qual afirma que compete ao colegiado: “VII – Deliberar sobre propostas e 
normas relativas à monitoria”; que o NDE-Enfermagem entende que enquanto não aprovarmos 
uma normativa de AC, o colegiado deve deliberar sobre as propostas de monitoria voluntária 
no curso. O docente Rafael solicita a manifestação dos docentes em relação a pauta 
apresentada. A docente Luzilena comenta que a discente Mayra é muito pró ativa, responsável 
e disponível para as atividades de monitoria. A docente Silvia Elena aproveita a oportunidade 
para informar que também tem interesse em encaminhar requerimento para a obtenção de dois 
alunos interessados na monitoria voluntária. O Coordenador perguntou se havia mais alguma 
manifestação e não houve. PAUTA 3: ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 
ENFERMAGEM. O Coordenador informa que na última reunião do NDE-Enfermagem foi feita uma 
proposta de trabalho para a atualização do nosso PPC, conforme segue: DIMENSÃO 1 – 
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA: Metodologia (Clodoaldo, Érika, Maria Izabel e Verônica), 
Avaliação dos processos de ensino (Annelí, José Pena e Maria Izabel), Educação das relações 
étnico raciais (Inara, Sâmea e Verônica); DIMENSÃO 2 – CORPO DOCENTE: Corpo docente, 
Atuação da coordenação e secretaria, Grupos de trabalho e NDE (Rafael/Rubens); DIMENSÃO 3 
– INFRAESTRUTURA: Espaços de trabalho, Laboratórios e demais itens (Luzilena, Maria Virgínia, 
Mayla e Nely); que os três primeiros tópicos da DIMENSÃO 1 – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO 
PEDAGÓGICA não precisariam ser ajustados agora porque já foram atualizados recentemente; 
que após a conclusão desta etapa, no prazo: 90 dias (até o final de novembro/2022), iremos 
apresentar o PPC ao colegiado para as novas contribuições e somente após a aprovação do 
colegiado, vamos enviar para a Lidiane do DCBS e, caso esteja em condições, será submetido 
ao DEAVI/PROPLAN que encaminha ao CONSU; que o NDE-Enfermagem sugeriu incluir no PCC o 
texto referente a curricularização da extensão e convida os demais docentes do curso que 
tenham interesse em colaborar nessa construção. O docente Rafael solicita a manifestação dos 
docentes em relação a pauta apresentada. A docente Francineide diz que a dimensão que 
envolve a educação das relações étnico raciais já tem algo construído por ela e pela docente 
Luzilena. O docente Rafael enfatiza na verdade será uma releitura, ressaltando o prazo de 90 
dias para a apresentar em reunião pedagógica e posteriormente ao colegiado. O docente 
Clodoaldo explicita que a construção precisa ocorrer envolvendo todo o corpo docente, os 
alunos e a comunidade. A docente Rosemary diz que o curso precisa olhar para os alunos no 



que tange a carga horária de outras atividades como pesquisa e extensão, pois os alunos estão 
em sala de aula cansados e desinteressados; que deveríamos repensar a questão dos dias das 
práticas para que os alunos não necessitem retornar para a sala de aula para cursar outras 
disciplinas no mesmo dia. A docente Inara diz que mexer no PPC é uma necessidade do curso 
para atender o atual cenário da sociedade, porém, é indispensável para o curso pensar qual 
seria de fato o interesse dos envolvidos em participar em todas as etapas do processo; que o 
prazo proposto não dará conta, pois é um processo que leva anos e sugere trabalhar por 
conteúdos que nortearão a formação do enfermeiro e não por dimensões. A docente Camila 
pensa diferente e entende que é melhor apresentar o PPC por dimensões, sugerindo um 
calendário de reuniões para cada dimensão a ser discutida por alguns nomes elencados para 
que fiquem a frente; que devemos trabalhar com prazos definidos sim, e caso seja necessário, 
que ele seja estendido. A docente Francineide confirma que a proposta apresentada é a que 
tem que ser levada adiante, mencionando as muitas matrizes que acabaram "atropelando" o 
curso; que sugere aos docentes que tenham interesse em colaborar, que se manifestem. A 
docente Sâmea diz que os objetivos precisam ser claros, não focando só numa revisão, mas sim 
dividindo em grupos de discussão, revendo afinidades, levantando problemáticas, conhecendo 
os outros planos de ensino e pesquisando; que concorda com um cronograma de reunião. A 
docente Marlucilena diz que é necessário estudar o que é PPC e não particularizar as dimensões; 
que as comissões não podem ser eventuais, precisam ser permanentes e se faz necessário ter 
responsabilidade a respeito disso; que devemos cumprir as dimensões que existem, oficializar 
as mudanças que já ocorreram durante os últimos anos, mas ainda falta engajamento. A 
docente Inara diz que se deve criar uma quarta dimensão, trabalhada por conteúdo e afirma 
que a "repetição" de matrizes anteriores pelos docentes não reflete que o PPC mudou. O 
docente Rafael entende que a CCE já deu o seu recado sobre o convite aos demais docentes 
que queiram acompanhar o NDE-Enfermagem na retomada de construção no nosso PPC. O 
docente Rafael perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. PAUTA 4: 
ESCLARECIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - DCBS. O 
Coordenador informa que após o evento das postagens publicadas em redes sociais relacionando 
duas mortes (uma discente e outra de ex discente) ocorridas em agosto/2022 com supostos 
assédios docentes curso de Bacharelado em Enfermagem da UNIFAP, o DCBS reuniu-se com 
todos os representantes de turma e vices para ouvir as demandas, orientar o papel do 
departamento e, se for o caso, encaminhar as solicitações discentes; que a diretora do DCBS 
até o momento não formalizou com a CCE nenhuma informação referente a dita reunião com 
os discentes, mas ficou de fazer. O docente Rafael solicita a manifestação da diretora Sandra 
Mota em relação a pauta apresentada. A diretora do DCBS explica que houve algumas demandas 
que chegaram ao Departamento desde que ela assumiu o cargo e informa que dialogou com os 
representantes de turmas após as postagens dos discentes nas redes sociais; que dentre outras 
coisas, se faz necessária a reorganização didática e metodológica do curso de Enfermagem, 
incluindo a sistemática de avaliação; que sobre a apuração de docentes e discentes, esta 
competência é da corregedoria e que cabe à Coordenação de Curso e DCBS somente recepcionar 
as denúncias e encaminhá-las; que o DCBS no máximo poderá mediar acordos entre as parte 
envolvidas. Após, os docentes fizeram algumas considerações e reflexões sobre as postagens 
discentes nas redes sociais e estuda a possibilidade de publicar uma nota em resposta ao 
ocorrido. O docente Rafael perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. Nada 
mais foi dito e a reunião foi encerrada às 18h e 45min 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 
Coordenador da CCE  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


		2022-09-10T12:39:13-0300




