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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 21 / 2020 - DIRCA (11.02.32.04.12)
Nº do Protocolo: 23125.012361/2020-72
Macapá-AP, 01 de Julho de 2020
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
CAMPUS BINACIONAL DE OIAPOQUE
COORDENAÇÃO DE ENFEMAGEM
ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO BACHARELADO EM
ENFERMAGEM EM 25 DE JUNHO DE 2020.
No dia vinte e cinco de junho de dois mil e vinte, foi realizada reunião ordinária do colegiado
do Curso Bacharelado em Enfermagem - Campus Binacional de Oiapoque, que aconteceu em
ambiente virtual, google meet, com início às quinze horas e dezessete
minutos(15h:17).Estavam presentes na reunião, os docentes: Dra. Luísa Antônia Campos
Barros, Me. Nádia Cristine Coelho Eugênio, Esp. Renata Simões Monteiro (Vicecoordenadora), Me. Scheilla Cristina da Silva (Coordenadora do curso),Dr. Carlos Manuel
Dutok Sánchez, Esp. Heluza Monteiro de Oliveira, Me. Jardel Pacheco Queiroz, Me. Lise
Maria Carvalho Mendes, Me. Luiz Armando Vidal Ramos, Dra. Fernanda Matos Fernandes
Castelo Branco (Licença capacitação e participante apenas como ouvinte), Me. Rafael Pires
Moreira (Afastado para qualificação e participação apenas como ouvinte), as representantes de
turmas: Juliane Oliveira Araújo, Leticia Caroline de Sena Nunes e Patrícia Gonçalves da
Fonseca e a Assistente Administrativa Wanni Nogueira da Silva. Estavam ausentes os
docentes: Me. Benedito de Souza Guimarães Júnior (Falta justificada - Afastamento para
doutorado), Me. Veridiana Barreto do Nascimento (Falta justificada - Afastamento para
doutorado). Depois de verificada a existência de quórum, a professora Scheilla Cristina da
Silva, coordenadora do curso deu as boas vindas aos docentes e discentes e iniciou a reunião
com as seguintes pautas: 1)Aprovação da composição da banca de estágio probatório da
docente Me. Scheilla Cristina da Silva, sendo aprovada por todos que estavam presentes, a
banca composta pela presidente professora Dra. Luísa Antônia Campos Barros e Me. Nádia
Cristine Coelho Eugênio, Esp. Renata Simões Monteiro, e como suplente a prof.ª Esp. Heluza
Monteiro de Oliveira. 2) Informativo sobre a reunião com a Direção do Campus,
COGRAD e representantes de turmas sobre Plano de retomada gradual das atividades
no âmbito da UNIFAP;3) Planejamento de atividades: A professora Me. Scheilla Cristina
da Silva ressaltou aos membros a importância de dar continuidade ao ensino e que todos
buscassem estratégias para ministrar as aulas da melhor maneira possível aos discentes,
levando em consideração a real situação do município de Oiapoque para que os mesmos não
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sejam prejudicados. Foram discutidos entre os presentes sobre as possibilidades de retorno das
atividades, os mesmo propuseram que fossem ministradas online, com fito de prevenção contra
a COVID-19, tendo como um dos empecilhos o acesso à internet de qualidade por parte dos
discentes o que fará com muitos se desloquem à universidade para uso da internet, de
computadores e até mesmo de livros se expondo aos riscos de contágio, as representantes de
turma Leticia Caroline de Sena Nunes e Patrícia Gonçalves da Fonseca informaram que apenas
alguns alunos aceitaram a nova metodologia de ministrar as aula, ou seja, online, ficando
definida as disciplinas que serão ofertadas no semestre 2020.2 de forma condensada e seus
respectivos docentes nesta ordem: 1)Epidemiologia e Bioestatística -prof.ª Nádia Cristine
Coelho Eugênio, Ética, Bioética e Legislação Profissional- prof.ª Renata Simões Monteiro e
Farmacologia- prof. Jardel Pacheco Queiroz; 2) Metodologia da Pesquisa em Enfermagemprof.ª Lise Maria Carvalho Mendes e Fernanda Matos Fernandes Castelo Branco, Fisiologiaprof.o Jardel Pacheco Queiroz e 3) Psicologia do Desenvolvimento- prof.ª Heluza Monteiro de
Oliveira e prof.ª Fernanda Matos Fernandes Castelo Branco e Educação Permanente em
Saúde- prof.ª Scheilla Cristina da Silva e Imunologia - prof.a Luísa Antonia Campos Barros.
Os membros presentes decidiram por unanimidade que não terá aulas presenciais. ;4)
Aprovação de projeto de pesquisa e extensão: A professora Me. Lise Maria Carvalho
Mendes apresentou os projetos de Pesquisa intitulado “Impacto da COVID-19 na atenção prénatal” e "Habitus garimpeiro: reflexões sobre a prevenção da covid19 na fronteira amazonica;
e projeto de Extensão intitulado “Oficina de escrita acadêmica”; Professora Esp. Renata
Simões Monteiro com o projeto de pesquisa intitulado “Estratificação de risco cardiovascular
na atenção primária de Oiapoque” ; Professora Dra. Fernanda Matos Fernandes Castelo
Branco apresentou os projetos de pesquisa intitulado “Padrão de consumo de álcool entre
mototaxistas na fronteira franco brasileira” e sobre “Sintomas ansiosos entre estudantes de
uma Universidade na fronteira franco brasileira”; Professora Dra. Luísa Antônia Campos
Barros apresentou o projeto de pesquisa “Citogenética de formigas cultivadoras de fungo
(Formicidae:Myrmicinae:Attini) e levantamento dessas formigas no Estado do Amapá” ,que
tem como objetivo Descrever os cariótipos de espécies formigas cultivadoras de fungo
(subtribo Attina) e comparar com dados da literatura além de fazer o levantamento dessas
formigas no estado do Amapá, e Projeto de Extensão intitulado “Leitura e produção de textos
acadêmicos do curso de Enfermagem do Campus Binacional”, com fito de Desenvolver a
habilidade dos acadêmicos de Enfermagem quanto à leitura e produção de textos acadêmicos
contribuindo para a formação dos alunos. Após apreciação, os membros deste colegiado
aprovaram por unanimidade os projetos de Pesquisa e Extensão propostos pelos docentes: 5) o
que mais ocorrer: A Assistente Administrativa não fará mais parte deste colegiado, pois a
mesma assumirá a Divisão de Ensino e Graduação-DIEG; O professor Me. Luiz Armando
Vidal Ramos informou, que no dia 26 de Junho de 2020 enviará os documentos necessários
para abertura do processo de solicitação para afastamento de mandato eletivo. Não havendo
mais assuntos a serem discutidos, a coordenadora Me. Scheilla Cristina da Silva deu por
encerrada a reunião ordinária do colegiado de enfermagem às 17:32 ( dezessete horas e trinta e
dois minutos) sendo esta ata lavrada pela Assistente Administrativa Wanni Nogueira da Silva,
depois de ser lida e aprovada foi assinada por todos os presentes.

(Assinado digitalmente em 07/07/2020 13:31 )

(Assinado digitalmente em 07/07/2020 10:21 )

CARLOS MANUEL DUTOK SANCHEZ

HELUZA MONTEIRO DE OLIVEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 2270416

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 2326586

(Assinado digitalmente em 13/07/2020 14:33 )

(Assinado digitalmente em 08/07/2020 09:35 )
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JARDEL PACHECO QUEIROZ

LISE MARIA CARVALHO MENDES

PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-SUBSTITUTO
Matrícula: 3152107

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 2327013

(Assinado digitalmente em 06/07/2020 14:45 )

(Assinado digitalmente em 11/07/2020 01:24 )

LUISA ANTONIA CAMPOS BARROS

LUIZ ARMANDO VIDAL RAMOS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 2244703

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 2064472

(Assinado digitalmente em 09/07/2020 09:16 )

(Assinado digitalmente em 07/07/2020 09:41 )

NÁDIA CRISTINE COELHO EUGENIO

RENATA SIMOES MONTEIRO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1863946

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1208886

(Assinado digitalmente em 06/07/2020 16:02 )

(Assinado digitalmente em 07/07/2020 10:01 )

SCHEILLA CRISTINA DA SILVA

WANNI NOGUEIRA DA SILVA

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 1327123

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 3066066
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