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ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO

Ata  de  reunião  de  colegiado  com  os  docentes  e  o  Coordenador  do  curso  de 
Enfermagem, realizada no dia 27/10/2022, às 17h e 15min na Plataforma WebConf 
RNP.

No vigésimo sétimo dia do mês de outubro do ano de 2022, às 17h 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 78 pessoas, das  quais  25 eram 
docentes:  Annelí  Cardenas,  Camila  Nemer,  Clodoaldo  Côrtes,  Débora  Prestes,  Dirley 
Cardoso,  Érika  Fernandes,  Francineide  Pena,  Gerusa  Medeiros,  Inana  Araújo,  Inara 
Cavalcante, José Pena, Lethicia Brandão, Lúcio Dias, Maria Virgínia, Mayla Guimarães, 
Nádia  Eugênio,  Nádia  Tostes,  Nely  Dayse,  Rafael  Santos,  Rosemary  Andrade,  Rubens 
Menezes,  Sâmea  Marine,  Silvia  Martuchi,  Verônica  Favacho  e  Walter  Tavares;  01  era 
Técnico em Assuntos Educacionais: Valmir Júnior;  cinco eram discentes representantes de 
turma: Fernanda Batista (2018), Victória Neves (2019), Ellen Patrícia (2020), Asaffe Araújo 
(2021) e Lílian Freitas (2022) e 47 eram ouvintes. Os docentes Janielle Melo, João Farias, 
Klingerry Pennafort e Vanessa Oliveira  justificaram ausência. O Coordenador do curso, o 
docente Rafael, solicitou autorização para gravar a reunião e, posteriormente, a inserção das 
assinaturas  digitalizadas  na  ata  e  perguntou  se  todos  concordam.  A  docente  Sílvia  não 
autorizou  a  inserção  da  sua  assinatura  na  ata.  Em  relação  aos  demais,  não  houve 
manifestação em contrário. Inicialmente, o mesmo apresentou os seguintes informes: 1. SALA 
DE ACOLHIMENTO; 2. FERIADO E SEÇÃO ELEITORAL.  INFORME 1:  SALA DE ACOLHIMENTO.  O 
Coordenador  informou  que  recebeu,  no  dia  22  de  outubro  de  2022,  um  e-mail  da 
representante da turma 2022 comunicando  que a turma comprou um micro-ondas  e  uma 
cafeteira, por meio de arrecadação entre os acadêmicos da turma 2022 com a intenção de 
utilizar os aparelhos na sala de acolhimento do bloco de enfermagem se todos estiverem de 
acordo;  que  a  representante  solicita  o  cuidado  de  todos  com  os  mesmos  e  caso  algum 
discente queira fazer o uso dos referidos eletrodomésticos basta comunicar aos responsáveis 
da turma de 2022. INFORME 2: FERIADO E SEÇÃO ELEITORAL. O Coordenador informou que, 
no dia 24 de outubro de 2022, o MEMORANDO CIRCULAR N. 283/2022 – PROGRAD informando 
que de acordo com Calendário Acadêmico (Resolução n. 14, de 16 de setembro de 2022) o dia 
28/10/2022 será feriado em alusão ao dia  do Servidor Público;  que no dia  29/10/2022 o 
Campus  Marco  Zero  do  Equador  e  o  Campus  Binacional  de  Oiapoque  estarão  com  suas 
atividades  acadêmicas  e administrativas  suspensas,  pois  os  Campi  ficarão à disposição  da 
Justiça  Eleitoral  para  instalação  e  funcionamento  dos  equipamentos  utilizados  nos 
preparativos das seções eleitorais e execução do segundo turno das Eleições 2022, conforme 
solicitado pelo Tribunal  Regional  Eleitoral  do Amapá - TRE-AP/2ª ZE; que a partir  do dia 
31/10/2022, as atividades acadêmicas e administrativas funcionarão normalmente. A seguir, 
as seguintes pautas foram apresentadas: 1. NORMATIZAÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA; 2. 
CESSÃO DE SERVIDOR; 3. OFERTA DE DISCIPLINAS E HORÁRIOS DO SEMESTRE 2022.2. PAUTA 1: 
NORMATIZAÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA. O Coordenador lembra que na última reunião 
de colegiado  foi  discutida a necessidade de aprovarmos uma normativa exclusiva  para as 
monitorias voluntárias, deixando o certame do DCBS apenas para as monitorias com bolsa; 
que  o  NDE-Enfermagem  apresenta  uma  nova  proposta  de  normatização  com  os  devidos 
ajustes: a) as vagas de monitoria voluntária serão ocupadas por discentes matriculados e 
aprovados em processo seletivo para essa finalidade; b) cada componente poderá ter até dois 
discentes monitores voluntários aprovados no processo seletivo desde que estejam cursando 
dentro do tempo mínimo de integralização do curso; c) a monitoria voluntária será exercida 
por  discentes  aprovados  nas  disciplinas  que  são  pré-requisitos  para  a  vaga  de  monitoria 
desejada,  incluído  o  componente  curricular  que  pleiteia  a  monitoria,  comprovados  no 

 



histórico; d) o discente monitor deverá ter disponibilidade de 10 (dez) horas semanais para 
desenvolver  as  atividades  de  monitoria  voluntária,  compatibilizando  os  horários  de  suas 
atividades acadêmicas e os propostos para o desenvolvimento como monitor; e) ao discente 
monitor creditar-se-á, a carga horária total das atividades semanais desenvolvidas na função, 
desde  que  concluído  o  semestre  e  se  aprovado  pelo  docente  supervisor;  f)  a  monitoria 
concluída  e  certificada  será  considerada  para  fins  de  cômputo  nas  atividades 
complementares, em conformidade com a pontuação prevista em normativa específica; g) o 
discente monitor deverá ser certificado pela Coordenação do Curso após requerimento via e-
mail do docente supervisor informando a conclusão e o aproveitamento. O docente Rafael 
solicita a manifestação dos docentes em relação a pauta apresentada. A docente Sílvia Elena 
perguntou se as 10h semanais podem ser aplicadas para os atuais monitores voluntários. O 
docente Rafael esclarece que a normativa se aplica apenas para as monitorias voluntárias 
aprovadas a partir desta data, ou seja, a partir do semestre 2022.2. O Coordenador perguntou 
se  havia  mais  alguma  manifestação  e  não  houve.  O  Coordenador  perguntou  se  todos 
concordam em aprovar  a  proposta  de  normativa  para  a  monitoria  voluntária  e  obteve  o 
seguinte resultado:   SIM 95%   dos votos válidos, NÃO 00% dos votos válidos e ABSTENÇÃO 05%   
dos votos válidos. PAUTA 2: CESSÃO DE SERVIDOR. O Coordenador informou que a RT do 
Laboratório  de  Análises  Clínicas  do  Curso  de  Enfermagem recebeu  no  dia  19/10/2022  o 
DESPACHO N. 27905/2022 – DAP/PROGEP para conhecimento, apreciação e manifestação da 
unidade acerca da solicitação de cessão do servidor SANDRO DA SILVA BORGES para cumprir a 
função de chefe do setor de farmácia hospitalar do HU/UNIFAP, conforme inciso III, Art.3º, do 
Decreto nº 10.835/2021. O docente Rafael solicita a manifestação dos docentes em relação a 
pauta apresentada. O servidor Sandro ratifica as informações apresentadas e esclarece que 
foi aprovado no processo seletivo para assumir esse cargo de Chefe da Farmácia Hospitalar do 
HU/UNIFAP. O docente Rafael informa que a responsável técnica do LAC/CCE não vê óbice 
para a cessão do servidor, pois ainda restam três outros técnicos lotados no laboratório.  O 
Coordenador  perguntou  se  havia  mais  alguma  manifestação  e  não houve.  O Coordenador 
perguntou se todos concordam em aprovar a cessão do servidor Sandro da Silva Borges do 
LAC/CCE para o HU/UNIFAP e    obteve o seguinte resultado:    SIM     74%   dos votos válidos, NÃO   
00% dos votos válidos e ABSTENÇÃO 26% dos votos válidos. PAUTA 3: OFERTA DE DISCIPLINAS 
E HORÁRIOS DO SEMESTRE 2022.2.  O Coordenador apresentou uma proposta de oferta de 
disciplinas para o semestre 2022.2 com início previsto para o dia 09/01/2023 e término dia 
13/05/2023; que para a TURMA 2022 os seguintes componentes foram propostos: Imunologia 
(docentes  Inana  e  Rubens),  Patologia  Geral  (docentes  Lúcio  e  Sílvia  Elena),  Fisiologia  e 
Biofísica  (docentes  Sílvia  Elena  e  Fábio  Rangel),  Microbiologia  Geral  (docente  Inana  e 
Rubens),  Farmacologia  Geral  (docente  Maria  Izabel),  Saúde  Coletiva  I  (docente  Camila), 
História e Teorias da Enfermagem (docente Inara), Instrumentos e Processos de Enfermagem 
(docente  João);  que  para  a  TURMA  2021 os  seguintes  componentes  foram  propostos: 
Enfermagem Materno  Infantil  na  Atenção  Básica  (docentes  Carina,  Florinaldo,  Luzilena  e 
Nely), Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso (docentes Carlos Galan, Débora e Nádia 
Eugênio), Psicologia do Desenvolvimento (docentes Inara e João); Ética, Bioética e Legislação 
(docente  Marlucilena);  Nutrição  (docentes  Inana  e  Maria  Izabel);  Epidemiologia  e 
Bioestatística  (docentes  Rosemary  e  Inana);  Educação  Permanente  em  Saúde  (docente 
Annelí);  que para a  TURMA 2020 os seguintes componentes foram propostos: Enfermagem 
Pediátrica  (docentes  Carina  e  Clóvis),  Enfermagem em Ambientes  de  Alta  Complexidade 
(docentes  Carlos  Rinaldo,  Dirley,  Érika,  Francineide,  José  Luiz,  Maria  Virgínia  e  Walter), 
Pesquisa em Enfermagem (docente Rosemary), Enfermagem Psiquiátrica (docentes José Luís e 
Verônica), Enfermagem em Urgência e Emergência (docente Rafael) e Informática Aplicada à 
Saúde (docente Camila); que para a TURMA 2019 os seguintes componentes foram propostos: 
Estágio  Supervisionado  II  (docentes  Clodoaldo,  Gardênia,  Gerusa,  Letícia,  Mayla,  Nádia 
Tostes, Rosana, Rosilda, Sâmea e Vanessa + preceptores) e TCC II (módulo livre); que para os  
discentes da licenciatura os seguintes componentes foram propostos: Metodologia do ensino 
da enfermagem (docente Marlucilena),  Prática  pedagógica  I  (docente Edmundo) e Prática 
pedagógica II (docente Klingerry); que em relação à proposta de oferta, o NDE-Enfermagem 
recomenda  que  o  docente  Klingerry  ministre  apenas  componentes  teóricos.  Após  a 
apresentação  da  oferta  dos  componentes  curriculares,  o  docente  Rafael  apresentou  os 



horários das turmas. Em seguida, solicitou a manifestação dos docentes em relação a pauta 
apresentada. A docente Sílvia Elena comunica que tem preocupações sobre a possibilidade de 
ter sua carga horária reduzida, por isso, discorda da inserção do docente Fábio na disciplina 
de  Fisiologia  e  Biofísica.  A  docente  Rosemary  pergunta  entende  que  a  oferta  de  oito 
disciplinas pode sobrecarregar os discentes da turma 2022 e que gostaria de saber quais foram 
os critérios utilizados para manter dois docentes em uma disciplina; que a docente sempre 
solicitou mais de um docente na disciplina de pesquisa em enfermagem, mas apenas uma vez 
foi atendida. O docente Rafael esclarece que as disciplinas da área básica que possuem carga 
horária  extensa  devem  ser  compartilhas  por  dois  docentes  por  recomendação  do  NDE-
Enfermagem;  que  as  demais  teórico  práticas  do  tronco  profissional,  já  sabemos  que  é 
necessário fazer a divisão por causa dos muitos grupos de discentes; que de acordo com a 
Resolução N. 20/2015 a carga horária dos componentes deve ser dividida entre os docentes 
vinculados;  que no caso de pesquisa em enfermagem, por ser  um componente  de 60h e 
teórico,  não  há  necessidade  obrigatória  de  ter  dois  docentes  cadastrados.  A  docente 
Rosemary comenta que espera  que essas  situações  sejam melhor  discutidas  no seminário 
promovido pelo DCBS e DAD sobre o PAID. A docente Sílvia Elena afirma que existem muitas 
atividades que ela realiza, mas não consegue inserir no seu PAID e faz algumas reflexões 
sobre a organização das disciplinas da área básica no atual PPC do curso de Enfermagem e 
como deveria ser o ideal. A docente Rosemary questiona porque a disciplina de enfermagem 
em ambientes de alta complexidade (150h) tem sete docentes. O docente Rafael esclarece 
que cada discente cumpre somente as 150h, mas os docentes não, pois precisam acompanhar 
em média 33 grupos de prática de 25h cada entre as áreas de UTI, CC e Nefrologia, além da 
carga horária de teoria (75h). A docente Sílvia Elena perguntou se a carga horária teórica é 
computada na sua integralidade para todos os docentes. O docente Rafael esclarece que o 
componente teórico é sempre dividido entre os docentes da disciplina, conforme a Resolução 
N. 20/2015. A docente Camila explica que os docentes não necessariamente ficam todos os 
dias de todo o semestre no campo, mas apenas até cumprir sua carga horária e que de acordo 
com a  Resolução  N.  20/2015 esse cálculo  de carga horária  dos  docentes  está correto.  A 
docente Verônica lembra à docente Rosemary que não é um docente que vai fazer toda essa 
carga horária total da disciplina, mas sim o grupo dividindo entre si, respeitados os regimes 
de trabalho. A docente Rosemary entende que essa a Resolução N. 20/2015 está equivocada e 
precisa ser modificada. O docente Rafael opina que a Resolução até tem algumas falhas, mas 
em relação a recomendação da carga horária semanal do docente, a Resolução é adequada. A 
docente Dirley observa que não tem conseguido inserir sua carga horária de orientador porque 
está trabalhando com carga horária máxima de ensino (10h semanais) e gostaria de saber se 
não poderia nesse semestre trabalhar com carga horária mínima (8h semanais). O docente 
Rafael esclarece que no caso da sua disciplina, ou seja, enfermagem em ambientes de alta 
complexidade, o curso exige a carga horária total de ensino da docente por causa do elevado 
número  de  grupos  da  disciplina.  A  docente  Sâmea  gostaria  de  saber  se  a  carga  horária 
semanal dos docentes de estágio supervisionado será 12h ou 14h. O docente Rafael confirma 
que são 14h, ou seja, 210h no semestre. A docente Sâmea esclarece à docente Rosemary que 
cada dois docentes acompanham um grupo de estágio supervisionado de 420h no semestre. A 
docente Camila comenta que não tem como a gente fazer essas comparações da carga horária 
dos componentes que são teóricos práticos com os que são apenas teóricos porque os teóricos 
práticos acompanham muitos grupos. A docente Inara diz que a docente Rosemary tem todo 
direito de ter dúvidas e se os demais docentes não estão mais com questionando é porque já 
começaram a  entender  esse  cálculo;  que  a  docente  também já  teve  muitas  dúvidas  no 
passado,  mas  na  oportunidade  de  ter  sido  vice  coordenadora  a  mesma  conseguiu 
compreender.  O  docente  Walter  sugere  que  na  próxima  reunião  pedagógica  pudéssemos 
rediscutir essa matéria dos cálculos da carga horária no PAID.  O docente Lúcio questionou 
sobre  a  situação  do  docente  Klingerry,  pois  o  NDE-Enfermagem  não  é  um  colegiado 
deliberativo e que qualquer decisão do núcleo deveria ser aprovada em colegiado. O docente 
Rafael concorda que de fato o NDE-Enfermagem não aprova matérias do colegiado do Curso e 
que se trata apenas de proposta do núcleo a ser apreciada pelo colegiado, uma vez que esse é 
o papel do NDE. A docente Verônica acrescenta que as recomendações do NDE-Enfermagem 
se aplicam a todas as demais matérias aqui discutidas, incluindo a oferta de disciplinas.  O 



Coordenador  perguntou  se  havia  mais  alguma  manifestação  e  não houve.  O Coordenador 
perguntou se todos concordam em aprovar a oferta de disciplinas  e horários do semestre 
2022.2 e   obteve o seguinte resultado:   SIM 89%   dos votos válidos, NÃO 11% dos votos válidos e   
ABSTENÇÃO 00% dos votos válidos. Nada mais foi dito e a reunião foi encerrada às 19h e 06 
min pelo Coordenador do curso. Eu, Valmir  Junior  dos Santos Deniur  de Almeida,  lavro e 
assino esta ata seguida por assinatura dos demais membros presentes.

Valmir Junior dos Santos Deniur de Almeida
Técnico em Assuntos Educacionais

Profº Dr. Rafael Cleison Silva dos Santos
Coordenador do Curso de Enfermagem

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

4 CARINA FERREIRA MENDES 40H 
Substituto

AUSENTE

5 CARLOS CORRÊA GALAN JUNIOR 20H AUSENTE

6 CARLOS RINALDO NOGUEIRA 
MARTINS

20H AUSENTE

7 CLODOALDO TENTES CORTES 4OH COM 
DE

8 CLOVIS LUCIANO GIACOMET 40H COM 
DE

AFASTAMENTO INTEGRAL

9 DEBORA PRESTES DA SILVA 
MELO

40H COM 
DE

10 DIRLEY CARDOSO MOREIRA 20H

11 EDMUNDO SOUZA MOURA FILHO 20H AUSENTE

12 ERIKA TATIANE DE ALMEIDA 
FERNANDES RODRIGUES

40H COM 
DE

13 FLORINALDO CARRETEIRO 
PANTOJA

40H ATESTADO MÉDICO

14 FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA 
PENA

40H

15 GARDÊNIA MENEZES DE ARAÚJO 40H AUSENTE



16 GERUSA DAYANE DE OLIVEIRA 
MEDEIROS

40H COM 
DE

17 INANA FAURO DE ARAÚJO 40H COM 
DE

18 INARA MARIELA DA SILVA 
CAVALCANTE

40H COM 
DE

19 JANIELLE DA SILVA MELO 40H COM 
DE

JUSTIFICOU AUSÊNCIA

20 JOÃO FARIAS DA TRINDADE 20H JUSTIFICOU AUSÊNCIA

21 JOSÉ LUÍS DA CUNHA PENA 40H

22 JOSÉ LUÍZ PICANÇO DA SILVA 20H AUSENTE

23 KLINGERRY DA SILVA PENAFOR 30H JUSTIFICOU AUSÊNCIA

24 LETHICIA BARRETO BRANDÃO 40H COM 
DE

25 LÚCIO ANDRÉ VIANA DIAS 40H COM 
DE

26 LUZILENA DE SOUSA PRUDÊNCIO 40H AUSENTE

27 MARIA IZABEL TENTES CÔRTES 40H COM 
DE

AUSENTE

28 MARIA VIRGINIA FILGUEIRAS DE 
ASSIS MELLO

40H COM 
DE

29 MARLUCILENA PINHEIRO DA 
SILVA

20H AUSENTE

30 MAYLA ROSA GUIMARÃES 40H COM 
DE

31 NADIA CECÍLIA BARROS TOSTES 40H

32 NÁDIA CRISTINE COELHO 
EUGÊNIO

30H COM 
DE

33 NELY DAYSE SANTOS DA MATA 40H COM 
DE

34 RAFAEL CLEISON SILVA DOS 
SANTOS

40H

35 ROSANA OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO

40H COM 
DE

AUSENTE

36 ROSEMARY FERREIRA DE 
ANDRADE

40H COM 
DE

37 ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA 
CHAMILCO

40H COM 
DE

AUSENTE

38 RUBENS ALEX DE OLIVEIRA 
MENEZES

40H COM 
DE

39 SÂMEA MARINE BEZERRA DA 
SILVA

40H

40 SILVIA ELENA DIAS MARTUCHI 40H COM 
DE

A DOCENTE NÃO AUTORIZOU A 
INSERÇÃO DE SUA ASSINATURA

41 TATIANA DO SOCORRO DOS 
SANTOS CALANDRINI

40H COM 
DE

AFASTAMENTO INTEGRAL



42 VANESSA DA SILVA OLIVEIRA 40H COM 
DE

JUSTIFICOU AUSÊNCIA

43 VERÔNICA B. CAMBRAIA 
FAVACHO

40H

44 WALTER DE SOUZA TAVARES 40H COM 
DE

45 VALMIR JUNIOR DOS SANTOS 
DENIUR DE ALMEIDA

TAE

46 FERNANDA BATISTA Titular
2018

47 VICTÓRIA NEVES DOS PASSOS Titular 
2019

48 ELLEN PATRÍCIA PESSOA 
BATISTA

Titular 
2020

49 ASAFFE SOUSA ARAÚJO Titular 
2021

50 LÍLIAN CAMILLY DE SOUZA 
MATOS FREITAS

Titular 
2022
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