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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 167 / 2022 - CCE (11.02.25.09.04) 
 
Nº do Protocolo: 23125.030465/2022-41

Macapá-AP, 05 de Dezembro de 2022

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 21/11/2022, às 17h e 15min no Bloco de Enfermagem.

No vigésimo primeiro dia do mês de novembro do ano de 2022, às 17h e 15min, os
membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Enfermagem
desta IFES, reuniram-se presencialmente no Bloco de Enfermagem. Estiveram
presentes na reunião sete docentes membros: Clodoaldo Côrtes, Érika Fernandes,
Inara Cavalcante, Mayla Guimarães, Nely Dayse, Rafael Santos e Rubens
Menezes. A docente Sâmea Marine participou como convidada da CCE. Os docentes
Anneli Cárdenas, José Luís Pena, Luzilena Prudêncio, Maria Izabel, Maria Virgínia
e Verônica Cambraia justificaram ausência. O Coordenador do curso solicitou ao
técnico Valmir Almeida a responsabilidade pela redação da ata. Não houve
manifestações em contrário. A seguinte pauta foi apresentada: 1. SITUAÇÃO DO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2. PAUTA 1: SITUAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2.
O Coordenador informou que na última sexta-feira, 18/11/2022, a RT do
componente de Estágio Supervisionado - a docente Sâmea, foi comunicada pelo
NEPS do Hospital de Emergência de Macapá de que este campo de estágio
continuará “permitindo” apenas três discentes por grupo; QUE essa informação é
preocupante, pois no planejamento para o ES2 que iniciará a partir de 09/01/2023,
a CCE só conseguiria atender os 31 discentes aptos, se todos os campos hospitalares
permitissem no mínimo quatro discentes por grupo; QUE além disso, outros nove
discentes com pendências de pré-requisito estão requerendo ao colegiado
autorização para se matricularem no “Estágio Supervisionado em Enfermagem II” no
semestre letivo 2022.2; QUE a CCE entende que só seria possível atender o
requerimento dos nove discentes com pendências depois que resolveremos se será
possível obter campo de estágio suficiente para os 31 discentes já aptos; QUE a CCE
propõe que o campo de estágio do HE seja substituído por outro que permita cinco
discentes por grupo: UPA ou HCAL. O docente Rafael solicita a manifestação dos
membros presentes em relação a pauta apresentada. O docente Clodoaldo informa
que conversou hoje com os docentes de Estágio Supervisionado sobre a situação do
HE e entende de que depois da pandemia esse campo ficou complicado; QUE
embora o HE tenha inaugurado recentemente mais 88 leitos naquele anexo novo,
mas ele é gerenciado por uma Organização Social - OS e não sabemos que campos
de estágio estão disponíveis; QUE o docente é favorável a substituição do campo HE
por outro, ainda que seja apenas clínica médica ou cirúrgica do HCAL ou uma
terceira via na UPA. O docente Rafael pensou agora na possibilidade de incluímos a
clínica médica do HE-UNIFAP. O docente Clodoaldo comenta sobre a situação do HU-
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UNIFAP por falta de leitos e pacientes, sugerindo esse campo apenas como um plano
C; QUE a realidade do HU-UNIFAP é complicada e que não devemos contar com este
campo, agora, mas somente no futuro. O docente Rafael informa que tomou
conhecimento através de uma enfermeira que trabalha no HU-UNIFAP que apenas 10
leitos foram inaugurados. A docente Sâmea cometa que incialmente o NEPS-HE
havia cogitado a possibilidade de aceitar mais de três discentes por grupo, mas dia
17/11/2022 confirmou que isso não seria mais possível, retificando para o número
de três discentes; QUE a melhor solução é fazer a reorganização dos campos de
estágio, suprimindo o HE e incluindo outro campo que receba até cinco discentes
por grupo; QUE haverá uma reunião dia 23/11/2022 no NEPS do HCAL para planejar
o primeiro semestre do ano de 2023 e que já sabemos que a UNIFAP não poderá ficar
todo o estágio apenas em uma clínica. A docente Mayla sugeriu a possibilidade de
utilizarmos os hospitais da rede privada de Macapá. O docente Rafael lembra que já
faz algum tempo que não planejamos o estágio supervisionado nos campos do
HSCSL, mas que considera a sugestão da docente Mayla uma boa possibilidade. A
docente Sâmea comenta que no semestre 2022.1 chegou fazer contato com o
HSCSL, mas não tem certeza se permitem cinco discentes por grupo na clínica
médica. O docente Clodoaldo concorda com o campo do HSCSL, mas lembra que
esse campo é bem exigente com a questão dos documentos para a liberação do
espaço. O docente Rafael opina que na reunião pedagógica de amanhã ainda não
teremos as respostas que precisamos, mas até a reunião de colegiado é possível que
sim. A docente Sâmea pergunta se com a possibilidade de conseguirmos todos os
campos aceitando cinco discentes por grupo, se ainda assim algum discente iria
ficar de fora do estágio. O docente Rafael esclarece que estamos com uma previsão
de 39 discentes, incluindo os oito que estão com liminar judicial, e com oito grupos
de cinco discentes, atenderíamos todos e ainda sobraria uma vaga, a de número 40.
O docente Rafael perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. Nada
mais foi dito e a reunião foi encerrada às 17h e 40min. Eu, Valmir Junior dos Santos
Deniur de Almeida, Técnico em Assuntos Educacionais, lavro e assino esta ata, com
redação final do coordenador de curso, e em seguida encaminhada para a leitura e
assinatura dos docentes presentes.
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