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Ata da reunião do Núcleo Docente Estruturante com os docentes membros e o 8 
coordenador do curso de Enfermagem, realizada no dia 14/10/2022, às 16h e 9 
30min no Bloco de Enfermagem. 10 

 11 

No décimo quarto dia do mês de outubro do ano de 2022, às 16h e 30min, os membros 12 
do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Enfermagem desta IFES, 13 
reuniram-se presencialmente no Bloco de Enfermagem. Estiveram presentes na 14 
reunião cinco docentes membros: Anneli Mercedes Celis de Cárdenas, Érika Tatiane 15 
de A. Fernandes, Luzilena de Sousa Prudêncio, Maria Virginia Filgueiras de Assis, 16 
Nely Dayse dos Santos da Mata, Rafael Cleison Silva dos Santos, Rubens Alex de 17 
Oliveira Menezes e Verônica Batista Cambraia. Os docentes Clodoaldo Tentes 18 
Cortes, Inara Mariela da Silva Cavalcante, Maria Izabel Tentes Cortes e Mayla Rosa 19 
Guimarães justificaram ausência. O Coordenador do curso solicitou ao técnico Valmir 20 
Almeida a responsabilidade pela redação da ata. Não houve manifestações em 21 
contrário. Após, o seguinte informe foi apresentado: 1. RETIFICAÇÃO DE NOTAS EM 22 
DIÁRIOS. INFORME 1: RETIFICAÇÃO DE NOTAS EM DIÁRIOS. O Coordenador informou 23 
que recebeu no dia 22/07/2022 o MEMORANDO CIRCULAR Nº 49/2022 - DERCA 24 
comunicando que a todas as Coordenações de Curso e Docentes que o procedimento de 25 
retificação de notas e frequências de diários on line deverá ser realizada no 26 
DERCA/DICA; que faz-se necessária esta rotina para que os diários de classe 27 
consolidados não sejam reabertos e os alunos voltem ao status de matriculados, 28 
prejudicando os processos de análise de colação degrau e comprovação externa de 29 
histórico; que é importante sempre nos atentarmos para os prazos de revisão de notas 30 
e frequências descritas na Resolução 026/2011 – CONSU. Em seguida, as seguintes 31 
pautas foram apresentadas: 1. NOVA COMPOSIÇÃO DO NDE-ENFERMAGEM; 2. 32 
NORMATIVA PARA A MONITORIA VOLUNTÁRIA; 3. PROPOSTA DE OFERTA DO SEMESTRE 33 
2022.2; 4. RECOMENDAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - 34 
DCBS. PAUTA 1: NOVA COMPOSIÇÃO DO NDE-ENFERMAGEM. O Coordenador informou 35 
que a docente Sâmea Verga solicitou no dia 14/09/22 o seu desligamento como 36 
membro do NDE-Enfermagem por motivos pessoais e de saúde; que está vigente a 37 
Portaria N. 474/2022 - PROGRAD de 03 de maio de 2022 composta por 14 membros, 38 
isto é, ainda fará seis meses em 03/11/22; que a CCE pretende aproveitar a 39 
oportunidade para averiguar junto ao colegiado se mais algum docente teria interesse 40 
em colaborar neste núcleo, antes de solicitar a nova portaria. O docente Rafael 41 
solicita a manifestação dos docentes em relação a pauta apresentada. A docente Nely 42 
Dayse sugere manter os 13 membros restantes e continuar com os trabalhos, 43 
apontando que a CCE deve solicitar uma nova portaria para a recomposição. O docente 44 
Rafael perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. PAUTA 2: 45 
NORMATIVA PARA A MONITORIA VOLUNTÁRIA. O Coordenador lembra que na última 46 
reunião de colegiado foi discutida a necessidade de aprovarmos uma normativa 47 
exclusiva para as monitorias voluntárias, deixando o certame do DCBS apenas para as 48 
monitorias com bolsa; que a CCE apresenta uma nova proposta de normatização com 49 
os devidos ajustes: a) as vagas de monitoria voluntária serão ocupadas por discentes 50 
matriculados e aprovados em processo seletivo para essa finalidade (isso inclui a lista 51 
de espera dos aprovados no processo seletivo do DCBS); b) cada componente poderá 52 
ter até dois discentes monitores voluntários aprovados no processo seletivo desde que 53 
estejam cursando dentro do tempo mínimo de integralização do curso; c) a monitoria 54 
voluntária será exercida por discentes aprovados nas disciplinas que são pré-requisitos 55 

 



para a vaga de monitoria desejada, incluído o componente curricular que pleiteia a 56 
monitoria, comprovados no histórico; d) o discente monitor deverá ter disponibilidade 57 
de 10 (dez) horas semanais para desenvolver as atividades de monitoria voluntária, 58 
compatibilizando os horários de suas atividades acadêmicas e os propostos para o 59 
desenvolvimento como monitor; e) ao discente monitor creditar-se-á, a carga horária 60 
total das atividades semanais desenvolvidas na função, desde que concluído o 61 
semestre e se aprovado pelo docente supervisor; f) a monitoria concluída e certificada 62 
será considerada para fins de cômputo nas atividades complementares, em 63 
conformidade com a pontuação prevista em normativa específica; g) o discente 64 
monitor deverá ser certificado pela Coordenação do Curso após requerimento via e-65 
mail do docente supervisor informando a conclusão e o aproveitamento. O docente 66 
Rafael solicita a manifestação dos docentes em relação a pauta apresentada. A 67 
docente Nely Dayse discorda da lista de espera do Edital de bolsas do DCBS para a 68 
monitoria voluntária e que a seleção deveria ser totalmente vinculada à Coordenação 69 
do Curso. A docente Erika acredita não ter lógica o não aproveitamento da lista dos 70 
que foram aprovados no Edital do DCBS; que deveríamos abrir edital somente para 71 
aquelas disciplinas que não foram contempladas com bolsa do DCBS. A docente 72 
Verônica diz que este ponto tem que estar "amarrado em algum lugar". A docente 73 
Érika sugere que o DCBS inclua as vagas de monitoria voluntária em seu edital. O 74 
docente Rafael esclarece que o processo seletivo do DCBS é exclusivo para monitorias 75 
com bolsas. A docente Luzilena concorda que sejam editais diferentes. A docente 76 
Verônica chama a atenção para a necessidade do componente curricular. O docente 77 
Rubens concorda com a docente Nely Dayse, apontando que além do aluno não querer 78 
ser voluntário, há perda de autonomia da Coordenação, e acredita que o melhor seja 79 
dois editais, mas sem aproveitamentos de lista de espera. A docente Verônica enfatiza 80 
que no aproveitamento o aluno vai manifestar a sua vontade. A docente Érika 81 
questiona se no edital do DCBS há a previsão de aproveitamento na monitoria 82 
voluntária. O docente Rafael afirma que não. A docente Érika retifica a sua posição e 83 
concorda com a ideia de não utilizar a lista de espera do edital de bolsas do DCBS. O 84 
docente Rubens questiona se o discente poderá ser monitor em ambos os processos, ou 85 
seja, duas vezes. O coordenador explica que conforme foi discutido na normativa 86 
voluntária não há nada que impeça o discente de acumular as duas atividades. O 87 
docente Rafael perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. PAUTA 3: 88 
PROPOSTA DE OFERTA DO SEMESTRE 2022.2. O Coordenador apresentou uma 89 
proposta de oferta de disciplinas para o semestre 2022.2 com início previsto para o dia 90 
09/01/2023 e término dia 13/05/2023; que para a TURMA 2022 os seguintes 91 
componentes foram propostos: Imunologia (docentes Inana e Rubens), Patologia Geral 92 
(docente Lúcio), Fisiologia e Biofísica (docente Sílvia), Microbiologia Geral (docente 93 
Rubens), Farmacologia Geral (docente Maria Izabel), Saúde Coletiva I (docente 94 
Camila), História e Teorias da Enfermagem (docentes Inara e João), Instrumentos e 95 
Processos de Enfermagem (docentes Inara e João); que para a TURMA 2021 os 96 
seguintes componentes foram propostos: Enfermagem Materno Infantil na Atenção 97 
Básica (docentes Carina, Florinaldo, Luzilena e Nely), Enfermagem na Saúde do Adulto 98 
e do Idoso (docentes Débora, Klingerry e Nádia Eugênio), Psicologia do 99 
Desenvolvimento (docentes Inara e João); Ética, Bioética e Legislação (docente 100 
Marlucilena); Nutrição (docentes Inana e Maria Izabel); Epidemiologia e Bioestatística 101 
(docentes Rosemary e Inana); Educação Permanente em Saúde (docente Annelí); que 102 
para a TURMA 2020 os seguintes componentes foram propostos: Enfermagem 103 
Pediátrica (docentes Carina e Clóvis), Enfermagem em Ambientes de Alta 104 
Complexidade (docentes Carlos Rinaldo, Dirley, Érika, Francineide, José Luiz, Maria 105 
Virgínia e Walter), Pesquisa em Enfermagem (docente Rosemary), Enfermagem 106 
Psiquiátrica (docentes José Luís e Verônica) e Enfermagem em Urgência e Emergência 107 
(docente Rafael); que para a TURMA 2019 os seguintes componentes foram propostos: 108 
Estágio Supervisionado II (docentes e preceptores: Ana Carolina, Catarina, Clodoaldo, 109 
Gardênia, Gerusa, Hiago, jordana, Letícia, Mayla, Nádia Tostes, Rosana, Rosilda, 110 



Sâmea, Thaysa e Vanessa), TCC II (módulo livre) e Informática Aplicada à Saúde 111 
(docente Camila); que para os discentes da licenciatura os seguintes componentes 112 
foram propostos: Metodologia do ensino da enfermagem (docente Marlucilena), Prática 113 
pedagógica I (docente Edmundo) e Prática pedagógica II (docente Galan). O docente 114 
Rafael solicita a manifestação dos docentes em relação a pauta apresentada. A 115 
docente Maria Virgínia questiona se o componente de Histórias e Teorias de 116 
Enfermagem não seria de competência da docente Rosemary; o coordenador explica 117 
que os componentes da docente em questão, historicamente, são epidemiologia e 118 
bioestatística, bem como Pesquisa em Enfermagem. A docente Luzilena levanta a 119 
questão da ausência do docente Florinaldo devido a problemas de saúde. A docente 120 
Nely Dayse esclarece que o docente em questão estará de volta até maio. A docente 121 
Nely Dayse sugere que o docente Klingerry seja colocado somente em componentes 122 
teóricos. A docente Érika concorda que o docente citado seja retirado da prática 123 
porque o colegiado vem passando por alguns constrangimentos. O docente Rafael 124 
explica que enquanto a situação do docente não for definida ele terá que seguir 125 
trabalhando normalmente. O docente Rubens aponta que mesmo nas disciplinas 126 
teóricas, o docente citado já apresentou problemas. A docente Nely Dayse sugere 127 
colocá-lo em nutrição ou informática. O docente Rafael avalia a possibilidade de 128 
substituí-lo de Enfermagem na saúde do adulto e do idoso por outro componente. O 129 
docente Rafael perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. PAUTA 4: 130 
RECOMENDAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - DCBS. 131 
O Coordenador informou que recebeu no dia 27/09/2022 o MEMORANDO ELETRÔNICO 132 
Nº 250/2022 - DCBS com algumas recomendações de temas para estudos e reflexões 133 
pedagógicas; que se tratam de sugestões de algumas temáticas pedagógicas para 134 
discussões no âmbito do curso de Bacharelado em Enfermagem, visando contribuir com 135 
a revisão do projeto pedagógico do curso e das metodologias utilizadas; que o DCBS 136 
sugere: a) Disponibilização/ampliação de tempo para participação dos discentes nos 137 
projetos de extensão/pesquisa/ensino; b) Diagnóstico dos impactos do período da 138 
pandemia, considerando o desenvolvimento dos semestres letivos em tempo menor; c) 139 
Revisão dos planos de ensino dos componentes curriculares; d) Mapear as possíveis 140 
deficiências de número de docentes de acordo com as áreas de atuação do curso, 141 
visando melhor distribuição e registro de demandas para a gestão superior; e) 142 
Implementar/ampliar o planejamento pedagógico por área, visando o diálogo e 143 
colaboração do grupo de área; f) Refletir sobre a carga horária de prática e tempo de 144 
desenvolvimento, evitando práticas condensadas em período curto que prejudicam o 145 
desenvolvimento das habilidades e competências do egresso de Enfermagem; g) 146 
Acompanhar o cumprimento do plano de ensino dos componentes curriculares, visando 147 
atendimento ao PPC do curso, assim como evitar possíveis deficiências de conteúdos 148 
nos componentes curriculares seguintes; h) Avaliar os casos de elevada retenção nos 149 
componentes curriculares para o planejamento de ações corretivas e ou preventivas, 150 
em atendimento a meta 12.3 da LEI N. 13.005/2014 que aprova o Plano Nacional de 151 
Educação - PNE e dá outras providências: "elevar gradualmente a taxa de conclusão 152 
média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas para 90%"; i) 153 
Implantar avaliação interna do curso mapeando os pontos "fortes e fracos" para o 154 
planejamento estratégico de superação das dificuldades que estejam relacionadas as 155 
atribuições pedagógicas. O docente Rafael solicita a manifestação dos docentes em 156 
relação a pauta apresentada. A docente Érika sugere que a CCE explique aos alunos do 157 
sexto semestre que a carga horária das atividades práticas é elevada. A docente 158 
Virgínia aponta que as práticas de um curso de saúde, essencialmente, são “pesadas”. 159 
A docente Nely Dayse enfatiza que com relação a avaliação interna, isto já é feito 160 
continuamente no curso. O docente Rafael entende que a disponibilização/ampliação 161 
de tempo para participação dos discentes nos projetos só poderá ocorrer após a 162 
aprovação do novo PPC com o tempo do curso aumentando para cinco anos; que com 163 
relação a pandemia, o curso já se normalizou nos atrasos; que alguns docentes têm 164 
dificuldades de entregarem o plano de aula logo no início do semestre. A docente 165 



Érika explicita a necessidade da revisão e a atualização do PPC para conseguirem 166 
atender as demandas sugeridas pelo DCBS. O docente Rafael perguntou se havia mais 167 
alguma manifestação e não houve. Nada mais foi dito e a reunião foi encerrada às 18h 168 
e 29min. Eu, Valmir Junior dos Santos Deniur de Almeida, Técnico em Assuntos 169 
Educacionais, lavro e assino esta ata, com redação final do coordenador de curso, e 170 
em seguida encaminhada para a leitura e assinatura dos docentes presentes. 171 
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Valmir Junior dos Santos Deniur de Almeida 174 
Técnico em Assuntos Educacionais 175 
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Profº Dr. Rafael Cleison Silva dos Santos 178 
Presidente do NDE-Enfermagem 179 
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