UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM
ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO
Ata da reunião de colegiado do curso de Enfermagem, realizada no
dia 31/01/2022, às 16h na Plataforma WebConf RNP.

No trigésimo primeiro dia do mês de janeiro do ano de 2022, às 16h, 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 29 membros, sendo 25 docentes:
Anneli Cárdenas, Clodoaldo Côrtes, Débora Prestes, Edmundo Filho, Érika Fernandes,
Florinaldo Pantoja, Francineide Pena, Inara Cavalcante, Janielle Melo, João Farias, José
Luís Pena, Luzilena Prudêncio, Maria Virgínia, Nádia Eugenio, Nádia Tostes, Nely Dayse,
Rafael Santos, Rosana Oliveira, Rosemary Andrade, Rubens Menezes, Silvia Martuchi,
Silvana Rodrigues, Vanessa Oliveira, Verônica Favacho e Walter Tavares; três discentes
representantes de turma: Mayra Corrêa (2019), Amanda Firmino (2020), Kedma (2021) e um
técnico em assuntos educacionais Valmir Almeida. Justificou ausência a docente Gardênia. O
Coordenador do curso, o docente Rafael, solicitou autorização para gravar a reunião e,
posteriormente, a inserção das assinaturas digitalizadas na ata; pediu à professora Inara a
responsabilidade pela frequência da reunião e redação da ata; que perguntou se todos
concordam. A docente Sílvia Elena pediu para que não fosse inserida a sua assinatura na
transcrição da gravação. Em relação aos demais, não houve manifestação em contrário.
Inicialmente, o mesmo apresentou alguns informes: PROTOCOLO DE ATENDIMENTO REMOTO
DA BIBLIOTECA CENTRAL; QUALIFICAÇÕES DE TCC 1; PROPOSTA DE MESTRADO PROFISSIONAL.
INFORME 1: PROTOCOLO DE ATENDIMENTO REMOTO DA BIBLIOTECA CENTRAL. O Coordenador
informou que recebeu, no dia 21/01/2022, o Memorando Circular Nº 4/2022 da biblioteca
central informando que todos os seus serviços precisam e devem ser solicitados via protocolo
de atendimento remoto; que o protocolo de atendimento remoto é um formulário que pode
ser acessado na homepage da biblioteca central, na aba serviços e depois em protocolo de
atendimento remoto; que a biblioteca central solicita às Coordenações de Curso, aos
professores, a aos orientadores e técnicos que repassem essa informação aos alunos para
evitar problemas com prazos. INFORME 2: QUALIFICAÇÕES DE TCC 1. O Coordenador informa
que, no semestre 2021.1, a CCE recebeu de 10 inscrições de TCC 1, dos seguintes docentes
orientadores: Annelí (1 orientação), Camila (1 orientação), Rafael (1 orientação), Rubens (1
orientação), Walter (1 orientação), Florinaldo (2 orientações), Rosemary (2 orientações), José
Pena (3 orientações), Maria Virgínia (4 orientações), Nely Dayse (4 orientações); que no total,
deveríamos ter 35 discentes com seus projetos de pesquisa qualificados até o final do
semestre, dia 17/02/2022; que até o momento, só recebeu uma notificação de projeto
qualificado, mas ainda aguarda o envio da ata e das fichas de avaliação para o cadastro no
SIGAA, quando o discente obter o pré-requisito de 75% dos créditos. INFORME 3: PROPOSTA
DE MESTRADO PROFISSIONAL. O Coordenador informou que a docente Nely solicitou espaço na
reunião para fazer uma exposição referente a proposta de mestrado profissional em práticas
avançadas. A docente Nely informou que ela e a docente Luzilena participaram de um projeto
multicêntrico nacional em saúde coletiva envolvendo o COFEN, COSEMS e a UNB; que após o
término desse projeto surgiu a proposta de um mestrado profissional em práticas avançadas
em enfermagem na atenção primária; que esse mestrado profissional em enfermagem seria
em rede envolvendo vários Estados brasileiros através de suas IES públicas e privadas; que o
convite surgiu através da Professora Dra. Beatriz Toso do Paraná que possui expertise em
práticas avançadas; que a Coordenação geral dessa proposta é a FIOCRUZ, mas cada Estado
terá o seu gestor local no programa de mestrado; que apenas os docentes doutores podem
participar e conforme as reuniões forem avançando, as docentes irão socializar mais

informações com a Coordenação de Enfermagem. A docente Luzilena reitera que a FIOCRUZ
pretende qualificar os enfermeiros, no Brasil, através dos programas de mestrado,
igualmente, ocorre em outros países como EUA e Canadá; que essa formação trará mais
autonomia para a Enfermagem, que ainda está muito dependente de outros profissionais. Em
seguida, foram apresentadas as seguintes pautas: REGULAMENTOS DO AUDITÓRIO E DA SALA
DE ACOLHIMENTO; RENOVAÇÃO DE PROJETO DE EXTENSÃO DOCENTE; SOLICITAÇÃO DO
CAMPUS BINACIONAL; PORTARIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL. PAUTA 1: REGULAMENTOS
DO AUDITÓRIO E DA SALA DE ACOLHIMENTO. O Coordenador apresentou os regulamentos do
auditório e da sala de acolhimento do curso de Enfermagem, campus Marco Zero; que esses
regulamentos têm como finalidade estabelecer uma convivência harmônica entre os seus
usuários e garantir a conservação de suas instalações físicas e mobiliários; que o NDEEnfermagem se reuniu nos dias 06 e 13/01/2022 para discutir esses regulamentos e
apresentar versões atualizadas aos docentes do curso antes das reuniões pedagógicas e de
colegiado; que todos os ajustes acordados na reunião pedagógica foram realizados antes do
envio das versões finais. O Coordenador solicita a manifestação dos docentes em relação a
pauta apresentada. A docente Sílvia pergunta como ficou aquela questão sobre o uso do
auditório após as 18h. O docente Rafael esclarece que ficou definido que o auditório poderá
ser agendado em horário diferente do previsto, mas ficará a critério da Coordenação avaliar
essa possibilidade. A docente pensa que essa concessão à critério da Coordenação, sem muita
objetividade, poderá levar a impressão de não respeitar o princípio da impessoalidade. O
docente perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. O Coordenador
perguntou se todos concordam em aprovar os regulamentos do auditório e da sala de
acolhimento e obteve o seguinte resultado: SIM 100%, NÃO 0%, ABSTENÇÃO 0%, dos votos
válidos. PAUTA 2: RENOVAÇÃO DE PROJETO DE EXTENSÃO DOCENTE. O Coordenador
informou que recebeu, no dia 25/01/2022, o requerimento da docente Nely Dayse referente a
renovação do seu projeto de extensão e pesquisa, intitulado: Educação para o parto com
ênfase ao pré-natal, cinesioterapia e exercícios respiratórios para adolescente primigesta;
que embora seja de práxis os docentes solicitarem essa pauta e aprovação em colegiado para
renovação de extensão, não foi encontrada na página do DEX essa vinculação; que a CCE
solicitou ao DEX, no dia 25/01/2022, o envio da instrução normativa com esse fluxograma;
que o DEX respondeu, no dia 31/01/2022, que em decorrência de funcionalidades do SIGAA,
não está disponível a ação renovação de projetos; que havendo interesse do docente e do
colegiado do curso em renovar o projeto, uma nova solicitação deverá ser registrada; que
antes da manifestação dos demais docentes, solicita à requerente, a apresentação suscinta do
projeto. A docente Nely informa que esse projeto já existe desde 2016, inicialmente, apenas
como extensão e, hoje, envolvendo também a pesquisa; que o projeto é multiprofissional,
incluindo médicos, enfermeiros, educador físico e acadêmicos da graduação e pós graduação;
que o projeto atende adolescentes gestantes primigestas na atenção primária. O docente
Rafael perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. O Coordenador perguntou
se todos concordam em aprovar a renovação do projeto de extensão “Educação para o parto”
da docente Nely Dayse e obteve o seguinte resultado: SIM 95%, NÃO 0%, ABSTENÇÃO 5%, dos
votos válidos. PAUTA 3: SOLICITAÇÃO DO CAMPUS BINACIONAL. O Coordenador informou
que de acordo o diretor geral do campus binacional, o curso de Licenciatura Intercultural
Indígena do Oiapoque vem passando por algumas questões internas envolvendo ouvidoria e
corregedoria; que a docente Janielle Melo já foi coordenadora do referido curso e, por isso,
foi sugerida pela PROGRAD para assumi-lo, em caráter temporário; que seria apenas entre
fevereiro e julho/2022, período em que as eleições para o próximo coordenador poderiam ser
realizadas; que o diretor solicita ao colegiado de Enfermagem, campus Marco Zero, a
possibilidade de liberação da docente, que poderá continuar a ministrar as disciplinas no
curso de Enfermagem, sem nenhum prejuízo; que a docente Janielle já se manifestou
negativamente, na reunião pedagógica, quanto ao pedido do diretor do campus binacional;
que sugere à CCE responder o memorando, conforme o solicitado, ou seja, após a deliberação
do colegiado. O Coordenador pergunta se algum docente gostaria de se manifestar em
relação a pauta apresentada. A docente Vanessa gostaria só esclarecer se realmente
entendeu que a docente Janielle não tem interesse em assumir a Coordenação do

Intercultural Indígena do Oiapoque. O docente Rafael ratifica que a docente Janielle prefere
que o colegiado delibere sobre o pedido. O docente Rafael perguntou se havia mais alguma
manifestação e não houve. O Coordenador perguntou se todos concordam em aprovar a
solicitação do diretor do campus binacional, isto é, em “liberar” a docente Janielle Melo para
assumir, em caráter temporário, a Coordenação do curso Intercultural Indígena e obteve o
seguinte resultado: SIM 0%, NÃO 74%, ABSTENÇÃO 26%, dos votos válidos. PAUTA 4:
PORTARIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL. O Coordenador informa que a nova gestão do
DCBS precisa instituir o Conselho Departamental, ponderando o vencimento da Portaria Nº
1578/2018 e o Art. 85 do Regimento geral da UNIFAP; que solicita a indicação de um docente
por curso, escolhido por seus pares, até o dia 31/01/2022; que embora sejam duas vagas de
titulares para cada curso, uma é mandatória ao Coordenador e as outras duas vagas de
suplentes, uma é para a Vice-Coordenadora; que no total, serão 28 membros do Conselho,
distribuídos de forma paritária e respeitando os 70% de representação docente, conforme
prevê o regimento geral; que na reunião pedagógica, a docente Érika já se manifestou para
representar o curso de Enfermagem, mas precisamos de pelo memos mais um nome porque
uma vaga é para titular e a outra para suplente. O docente Rafael pergunta se algum docente
gostaria de se manifestar em relação a pauta apresentada. A docente Sílvia informa que de
acordo com os seus cálculos, a proposta apresentada pelo DCBS possui uma
representatividade docente de apenas 42%; que essa proposta vai de encontro com a LDBEN e
vários outros princípios do regimento geral da UNIFAP; que no passado, a docente pediu à
PROGRAD que se manifestasse sobre esses acontecimentos, mas a PROGRAD silenciou-se, não
emitindo parecer nem para um lado e nem para o outro; que se a indicação desses nomes for
aprovada, fiquem cientes que isso não está dentro da legalidade; que a docente não entende
porque colocaram uma vaga para o mestrado e outra para o doutorado se sempre foi uma
vaga para cada programa. O docente Rafael esclarece que 70% dos 28 membros previstos no
Conselho é igual a 19 docentes e, há a previsão de 23 nomes na categoria docentes; que não
entende como a docente Sílvia chegou ao cálculo de apenas 42% de docentes. A docente Sílvia
informa que os Coordenadores de curso de graduação e de pós não deveriam entrar no cálculo
da categoria docente, pois só são membros natos porque possuem cargos administrativos. O
docente Clodoaldo questiona se a pauta é somente para escolhermos os representantes do
curso de Enfermagem para o Conselho departamental ou para discutirmos essa composição;
que no seu entendimento, a composição do Conselho não caberia aqui e sugere que
poderíamos nos dedicar a pauta proposta. O docente Rafael esclarece que a pauta é para a
escolha dos docentes do curso no Conselho e pergunta se mais alguém gostaria de candidatar
como conselheiro de Enfermagem. O docente Walter se manifesta como disponível para
pleitear uma vaga como representante do curso no Conselho, seja como titular ou suplente. O
docente Rafael perguntou novamente se mais alguém gostaria de se manifestar e não houve.
O Coordenador perguntou se todos concordam em aprovar os nomes dos docentes Érika
Almeida e Walter Tavares como representantes do curso de Enfermagem no Conselho
departamental e obteve o seguinte resultado: docente Walter Tavares será o titular com 56%
dos votos válidos e a docente Érika Almeida será a suplente com 44% dos votos válidos. A
docente Sílvia pediu para registrar na ata que votou na pauta 4 com abstenção. O docente
Rafael registra ainda que durante a reunião recebeu pelo WhatsApp a informação de que o
Edital do processo de seleção da bolsa monitoria (01 vaga para materno infantil) do DCBS foi
publicado; que em relação a oferta do semestre 2021.2, só iremos pautá-la quando a
Resolução com o novo calendário acadêmico for aprovada pelo CONSU e publicada pela
PROGRAD. O docente Clodoaldo informa que ficou sabendo, extraoficialmente, através da
titular da PROPESPG, que a suspensão das atividades presenciais no âmbito da UNIFAP deve
ser prorrogada. O docente Rafael informa que ainda não recebeu nenhuma informação oficial
do DCBS ou da COEG sobre essa possibilidade. A docente Rosemary informa que foi agendada
uma nova reunião do CONSU, dia 03/02/2022, com possibilidade de pauta para a aprovação
do calendário acadêmico. Nada mais foi dito e a reunião foi encerrada às 18h pelo
Coordenador do curso. Eu, Inara Mariela da Silva Cavalcante, Vice-Coordenadora do Curso de
Bacharelado em Enfermagem, lavro e assino esta ata seguida por leitura e assinatura dos
docentes presentes.

Profª Dra Inara Mariela da Silva Cavalcante
Vice-Coordenadora da CCE – Campus Marco Zero
Profº Dr. Rafael Cleison Silva dos Santos
Coordenador da CCE – Campus Marco Zero

Nº

FREQUÊNCIA DE REUNIÃO DE COLEGIADO
NOME
REGIME DE
TRABALHO

ASSINATURA

1

ANA RITA PINHEIRO BARCESSAT

40H

LICENÇA MATERNIDADE

2

ANNELI MERCEDES CELIS DE
CÁRDENAS
CAMILA BARBOSA RODRIGUES
NEMER
CARLOS CORRÊA GALAN JUNIOR

40H COM
DE
40H COM
DE
20H

LICENÇA MATERNIDADE

20H

AUSENTE

3
4
5
6

CARLOS RINALDO NOGUEIRA
MARTINS
CLODOALDO TENTES CORTES

7

CLOVIS LUCIANO GIACOMET

8
9

DEBORA PRESTES DA SILVA
MELO
DIRLEY CARDOSO MOREIRA

10

EDMUNDO SOUZA MOURA FILHO

20H

11

ERIKA TATIANE DE ALMEIDA
FERNANDES RODRIGUES
FLORINALDO CARRETEIRO
PANTOJA
FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA
PENA
GARDÊNIA MENEZES DE ARAÚJO

40H COM
DE
40H

16

INARA MARIELA DA SILVA
CAVALCANTE
JANIELLE DA SILVA MELO

40H COM
DE
40H COM
DE

17

JOÃO FARIAS DA TRINDADE

12
13
14
15

AUSENTE

4OH COM
DE
40H COM
DE
40H COM
DE
20H

AFASTAMENTO INTEGRAL

AUSENTE

40H
40H

20H

AUSENTE

18

JOSÉ LUÍS DA CUNHA PENA

40H

19

JOSÉ LUÍZ PICANÇO DA SILVA

20H

AUSENTE

20

KLINGERRY DA SILVA PENAFOR

30H

AUSENTE

21

LÚCIO ANDRÉ VIANA DIAS

AUSENTE

22

LUZILENA DE SOUSA PRUDÊNCIO

40H COM
DE
40H

23

MARIA IZABEL TENTES CÔRTES

AUSENTE

24

MARIA VIRGINIA FILGUEIRAS DE
ASSIS MELLO
MARLUCILENA PINHEIRO DA
SILVA
MAIRA BEATRINE DA ROCHA
UCHOA
NADIA CECÍLIA BARROS TOSTES

40H COM
DE
40H COM
DE
20H
40H COM
DE
40H

LICENÇA MATERNIDADE

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

NÁDIA CRISTINE COELHO
EUGÊNIO
NELY DAYSE SANTOS DA MATA

30H COM
DE
40H COM
DE

RAFAEL CLEISON SILVA DOS
SANTOS
ROSANA OLIVEIRA DO
NASCIMENTO
ROSEMARY FERREIRA DE
ANDRADE
ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA
CHAMILCO
RUBENS ALEX DE OLIVEIRA
MENEZES

40H
40H COM
DE
40H COM
DE
40H COM
DE
40H COM
DE

AUSENTE

AUSENTE

40H

36

SÂMEA MARINE BEZERRA DA
SILVA
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

37

SILVIA ELENA DIAS MARTUCHI

40H COM
DE

DOCENTE NÃO AUTORIZOU A
INSERÇÃO DA ASSINATURA

38

TATIANA DO SOCORRO DOS
SANTOS CALANDRINI
VANESSA DA SILVA OLIVEIRA

40H COM
DE
40H COM
DE
40H

AFASTAMENTO INTEGRAL

39
40
41
42

VERÔNICA B. CAMBRAIA
FAVACHO
WALTER DE SOUZA TAVARES
VALMIR JUNIOR DOS SANTOS
DENIUR DE ALMEIDA

AUSENTE

40H

40H COM
DE
TAE

43

FERNANDA BATISTA

44

MAYRA CORRÊA

45

AMANDA FIRMINO

46

KEDMA ROCHA

Titular
2018
Titular
2019
Titular
2020
Titular
2021

AUSENTE

