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 26/04/2022, às 16h e 15min na Plataforma WebConf RNP.

No vigésimo sexto dia do mês de abril do ano de 2022, às 16h 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 44 pessoas, das quais 25 eram
docentes: Anneli Cárdenas, Clodoaldo Côrtes, Débora Prestes, Dirley Moreira, Edmundo
Filho, Érika Fernandes, Florinaldo Pantoja, Gerusa Medeiros, Inara Cavalcante, Janielle
Melo, José Luís Pena, Maria Izabel, Maria Virgínia, Mayla Guimarães, Nádia Tostes, Nádia
Eugênio, Nely Dayse, Rafael Santos, Rosana Nascimento, Rosemary Andrade, Rubens
Menezes, Sâmea Marine, Vanessa Oliveira, Verônica Favacho e Walter Tavares; três eram
discentes representantes de turma: Bruno Feitosa (2019), Amanda Firmino (2020), Cássio
Silva (2021) e um era técnico em assuntos educacionais: Valmir Almeida; os demais eram
discentes ouvintes. Os docentes Gardênia Menezes, Maira Beatrine e Sílvia Elena
justificaram ausência. O Coordenador do curso, o docente Rafael, solicitou autorização para
gravar a reunião e para inserir as assinaturas digitalizadas na ata; que gostaria de saber se
todos concordam e não houve manifestação em contrário. Inicialmente, o mesmo apresentou
o seguinte informe: 1. PAUTAS EXTRAS. INFORME 1: PAUTAS EXTRAS. O Coordenador informa
que após a apresentação das pautas enviadas previamente e, se o tempo permitir, solicitará
autorização do colegiado para incluir outras três pautas breves; que se for possível gostaria,
ao final da reunião, da presença de todos para apreciar os requerimentos docentes. Em
seguida, as seguintes pautas forma apresentadas: 1. BANNER DOS 32 ANOS DO CURSO DE
ENFERMAGEM; 2. PROJETO DE EXTENSÃO - OSCE; 3. ESTÁGIO EXTRACURRICULAR; 4. ESTÁGIO
SEM MATRÍCULA; 5. REQUERIMENTOS DOCENTES; 6. PROJETO DE EXTENSÃO – BIOÉTICA; 7.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE; 8. PROJETO DE EXTENSÃO - REAC. PAUTA 1: BANNER
DOS 32 ANOS DO CURSO DE ENFERMAGEM. O Coordenador informa que encaminhou três
propostas de banners com a finalidade de comemorar os 32 anos do Curso de Bacharelado em
Enfermagem, Campus Marco Zero; que o banner anterior, instalado em 2019, era referente ao
jubileu dos 30 anos, mas que o curso já sofreu algumas atualizações docentes, incluindo duas
remoções (UFMT e UFCG) e duas aprovações em concurso público (Gerusa e Mayla); que a
Coordenação está aceitando sugestões dos docentes, inclusive correções em relação ao ano
de ingresso de cada um no campus Marco Zero; que o banner será impresso e instalado em
forma de adesivo no mesmo local do anterior por uma gráfica contratada pela CCE com o
recurso de pouco mais de 400 reais repassado pelo ex Coordenador, o docente Rubens; que na
reunião pedagógica foi sugerida a atualização da fotos, mas até o momento nenhum docente
encaminhou. O Coordenador solicita a manifestação dos docentes presentes em relação a
pauta apresentada. A docente Nádia Tostes opina que tem preferência pela proposta 1 com
título na cor azul e que gostaria saber para qual e-mail pode enviar uma foto nova. O docente
Rafael sugere que ela envie para qualquer um dos e-mails, o pessoal ou o da Coordenação. O
Coordenador perguntou se todos concordam em aprovar um dos banners dos 32 anos do Curso
de Enfermagem e obteve o seguinte resultado: PROPOSTA 1 (título na cor azul): 47,4% dos
votos válidos, PROPOSTA 2 (título na cor verde): 31,6% dos votos válidos, PROPOSTA 3 ( título
na cor vermelha): 21,1% dos votos válidos e ABSTENÇÕES: 00% dos votos válidos. PAUTA 2:
PROJETO DE EXTENSÃO - OSCE. O Coordenador do curso apresentou um projeto de extensão
chamado Exame Clínico Objetivo Estruturado por Estações - OSCE Enfermagem que é um
método de avaliação das competências, habilidades clínicas e atitudes adquiridas pelos

discentes dos cursos de saúde durante o processo de ensino e aprendizagem; que nesse exame
avalia-se os domínios através dos critérios de comunicação, ética e questões legais, condutas
e assistência de enfermagem, capacidade de planejamento e de feedback com o paciente;
que o objetivo do projeto é simular o atendimento ao paciente em situações de prática
clínica na atenção primária ou hospitalar, avaliar as estações e a satisfação dos discentes em
relação ao exame realizado; que o OSCE será realizado por discentes matriculados em estágio
supervisionado em enfermagem, através de estações e sob supervisão e avaliação dos
docentes desse componente, nos laboratórios do curso, na UBS ou no HU/UNIFAP; que esse
exame ocorrerá ao final de cada período de estágio, em data e horário acordados
previamente; que espera-se dos discentes, após a experiência do OSCE, mais habilidades,
raciocínio e julgamento clínico, superação do medo, autoconfiança no atendimento e na
segurança do paciente. O Coordenador solicita a manifestação dos docentes presentes em
relação a pauta apresentada e não houve. O Coordenador perguntou se todos concordam em
aprovar o projeto de extensão sobre o OSCE Enfermagem e obteve o seguinte resultado: SIM:
94% dos votos válidos, NÃO 00% dos votos válidos e ABSTENÇÕES: 06% dos votos válidos.
PAUTA 3: ESTÁGIO EXTRACURRICULAR. O Coordenador do curso informou que recebeu o
requerimento da discente Ana Vitoria Gonçalves de Oliveira Cruz, turma 2018, do Curso de
Bacharelado em Enfermagem – Matriz 223, solicitando autorização para a realizar estágio
extracurricular nos hospitais públicas de Macapá e Santana que possuem convênio de estágio
não obrigatório com a UNIFAP; que o estágio não obrigatório está em conformidade ao
previsto no Regimento Geral do Curso e na normativa de estágio extracurricular; que outros
discentes também têm procurado a CCE para perguntar sobre a conversão de carga horária de
estágio extracurricular em carga horária obrigatória nas situações excepcionais; que a CCE
informou que a Resolução N.16/2021/CONSU já foi revogada, mas que os requerimentos sobre
situações excepcionais ou casos omissos podem ser apreciados em colegiado após a análise do
NDE. O Coordenador solicita a manifestação dos docentes presentes em relação a pauta
apresentada. A docente Nádia Tostes lembra que alguns discentes que fizeram a conversão de
estágio extracurricular durante a pandemia não passaram em sala de parto, UTI e outros
ambientes críticos; que fica preocupada, pois não sabe se os discentes realmente fizeram
essa prática e que essa é uma situação que precisamos analisar se realmente vamos autorizar.
A discente Ana Vitória ressalta que não está solicitando a conversão de carga horária, mas
apenas a autorização para fazer o estágio extracurricular; que já fez contato com o NEPS da
maternidade e com a docente Nely Dayse para realizar a sua avaliação, conforme prevê o
convênio de estágio não obrigatório. A docente Nádia fica surpresa de saber o que o NEPS da
maternidade teria liberado esse estágio, pois até recentemente não estava sendo autorizado.
A docente Inara pergunta se a discente Ana está ciente de que o artigo 2º da normativa de
estágio extracurricular do nosso Curso permite o estágio extracurricular para o cômputo de
carga horário nas atividades complementares e não para o cômputo do estágio curricular. A
docente Ana informa que nesse momento não é certo que discente vá requerer ou que haja
motivos para pensar na conversão da carga horária do estágio extracurricular; que se não
houver previsão legal para isso em outro momento, a discente entende que vai se tratar de
um caso omisso, podendo ser deliberado pelo colegiado, em conformidade o regimento do
Curso. A docente Nádia pergunta se a discente Ana irá cursar o extracurricular no mesmo
horário que a docente Nely está acompanhando os grupos de práticas na maternidade; que
normalmente, quem acompanha o discente no extracurricular é o enfermeiro do serviço. A
discente Ana esclarece que o NEPS quem propôs o acompanhamento desse extracurricular
pelo docente da UNIFAP, conforme prevê o convênio e que um ofício da Coordenação do
Curso foi encaminhado. O docente Rafael que esclarece que o convênio exige que a
instituição de ensino indique um docente para acompanhar e avaliar o discente em parceria
com o profissional da instituição concedente. A docente Rosemary pergunta se a discente está
fazendo algum estágio nesse semestre. A discente Ana confirma que pela manhã está em
cursando o estágio supervisionado I e que pleiteia o extracurricular a tarde. A docente
Rosemary gostaria de saber se há previsão de um seguro no estágio não obrigatório. O
docente Rafael esclarece que existem dois convênios de estágio, um obrigatório e outro não
obrigatório, em ambos, o seguro é previsto se for requerido. O Coordenador perguntou se
todos concordam em aprovar o estágio extracurricular da discente Ana Vitoria Gonçalves de

Oliveira Cruz e obteve o seguinte resultado: SIM: 67% dos votos válidos, NÃO 12% dos votos
válidos e ABSTENÇÕES: 21% dos votos válidos. PAUTA 4: ESTÁGIO SEM MATRÍCULA. O
Coordenador do curso informou que recebeu o requerimento do discente Marcos Thadeu de
Araújo Lôbo, turma 2016, do Curso de Bacharelado em Enfermagem – Matriz 223, solicitando
autorização para cursar o componente de estágio supervisionado em enfermagem I, mesmo
sem estar matriculado; que o discente chegou a matricular-se no estágio supervisionado via
SIGAA, mas por apresentar uma pendência de pré-requisito em ética, bioética e legislação em
enfermagem, a sua matrícula foi cancelada pelo DERCA a pedido da Coordenação do Curso;
que a CCE comunicou imediatamente ao RT de estágio, a docente Sâmea, e ao discente
Marcos sobre a pendência e o cancelamento; que uma semana após ser comunicado, o
discente encaminhou esse requerimento solicitando a manutenção do seu estágio sem a
matrícula com a finalidade de guardar essa nota para ser cadastrada e homologada
posteriormente. O Coordenador solicita a manifestação dos docentes presentes em relação a
pauta apresentada. A docente Sâmea esclarece que o discente entrou em contato com ela e
perguntou se era possível fazer o estágio sem matrícula para cadastrar a nota posteriormente;
que a docente sugeriu que ele procurasse o DERCA para orientá-lo, pois isso evitaria que ele
entrasse com recurso. A docente observou que esse estágio sem matrícula não estaria
amparado pela apólice de seguro. O Coordenador perguntou se todos concordam em aprovar o
estágio supervisionado I sem matrícula do discente Marcos Thadeu de Araújo Lôbo, mesmo
sem estar matriculado, e obteve o seguinte resultado: SIM: 05% dos votos válidos, NÃO 76%
dos votos válidos e ABSTENÇÕES: 19% dos votos válidos. PAUTA 5: REQUERIMENTOS
DOCENTES. O Coordenador informa que as docentes Mayla Rosa Guimarães e Sâmea Marine
Pimentel Verga, ambas do componente estágio supervisionado em enfermagem, estão
solicitando autorização do colegiado para integrar o NDE-Enfermagem; que de acordo com o
Regimento Geral do Curso, não há limite máximo de participantes e nem de tempo de
duração, mas o mínimo é de cinco membros e, desde o dia 01/09/2021, o núcleo possui 11. O
Coordenador solicita a manifestação dos docentes presentes em relação a pauta apresentada.
A docente Maria Izabel manifesta interesse em colaborar no NDE-Enfermagem. O Coordenador
perguntou se todos concordam em aprovar os nomes das docentes Maria Izabel Côrtes Volpe,
Mayla Rosa Guimarães e Sâmea Marine Pimentel Verga para integrar o NDE-Enfermagem e
obteve o seguinte resultado: SIM: 95% dos votos válidos, NÃO 05% dos votos válidos e
ABSTENÇÕES: 00% dos votos válidos. PAUTA 6: PROJETO DE EXTENSÃO - BIOÉTICA. O
Coordenador informa que recebeu o projeto de extensão intitulado “Bioética cotidiana na
atenção primária à saúde: reflexões pelas lentes do cinema”; que o projeto já existe sob
coordenação da docente Luzilena, mas que deseja renová-lo, por isso, solicita apreciação do
colegiado. O docente Rafael solicita a manifestação da docente Luzilena para apresentar
suscintamente o projeto. A docente Rosana, membro do projeto, faz uma breve
apresentação, pois a docente Luzilena está em sala de aula; que o projeto tem como objetivo
construir um espaço de diálogo sobre Bioética Cotidiana, problematizando a realidade
cotidiana do processo de trabalho de profissionais de saúde inseridos na Atenção Primária à
Saúde, envolvendo docentes e discentes; que o percurso metodológico adotado fundamentase na estratégia do método da roda e o local de desenvolvimento das atividades do projeto
será o espaço físico da Policlínica/Unidade Básica de Saúde/UNIFAP, por meio de encontro
presencial que a dinâmica dos encontros se ancora na exibição e discussão, a partir de obras
cinematográficas com temática ética, no sentido de impulsionar e qualificar a reflexão sobre
os conflitos éticos presentes no cotidiano das práticas de saúde no âmbito do SUS; que a
população envolvida será trabalhadores que desenvolvem atividades na atenção primária à
saúde lotados na Policlínica/UNIFAP e o projeto será desenvolvido por meio de oficina, com
apresentação de filmes de aproximadamente 30 minutos. Coordenador solicita a manifestação
dos docentes presentes em relação a pauta apresentada e não houve. O docente Rafael
perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. O Coordenador perguntou se
todos concordam em aprovar o projeto de extensão sobre a Bioética cotidiana na atenção
primária à saúde e obteve o seguinte resultado: SIM: 100% dos votos válidos, NÃO 00% dos
votos válidos e ABSTENÇÕES: 00% dos votos válidos. PAUTA 7: PROGRESSÃO FUNCIONAL
DOCENTE. O Coordenador informa que recebeu a ata da reunião da comissão de avaliação
para progressão funcional da docente Francineide Pereira da Silva Pena, Professora Associado;

que a comissão foi formada pelos docentes Sâmea Marine Pimentel Verga, Maria Virgínia
Filgueiras de Assis Mello e Rubens Alex de Oliveira Menezes, através da Portaria Nº
0397/2022; que a docente Francineide Pereira da Silva Pena, obteve a pontuação geral final
10 e o conceito excelente, sendo considerada aprovada à progressão funcional para a classe
de Professor Associado, Nível III. O docente Rafael perguntou se havia mais alguma
manifestação e não houve. O Coordenador perguntou se todos concordam em aprovar a ata de
avaliação de desempenho da docente Francineide Pereira da Silva Pena e obteve o seguinte
resultado: SIM: 100% dos votos válidos, NÃO 00% dos votos válidos e ABSTENÇÕES: 00% dos
votos válidos. PAUTA 8: PROJETO DE EXTENSÃO - REAC. O Coordenador informa que
recebeu o projeto de extensão intitulado “O uso da tecnologia REAC no manejo de sintomas
psicopatológicos relacionados à ansiedade, depressão e estresse e seus efeitos frente à
qualidade de vida na Amazônia brasileira”; que o projeto já existia sob coordenação da
docente Ana Rita Barcessat, mas que agora será renovado sob coordenação da docente Maria
Izabel Volpe; que o projeto tem como objetivo com objetivo de avaliar o efeito da
neurobiomodulação por meio da plataforma REAC nos índices de ansiedade, depressão e
estresse da comunidade da UNIFAP; que serão convidados a participar do estudo e ação de
extensão os técnicos, professores, acadêmicos e a comunidade externa à Universidade
Federal do Amapá; que irão ser tratados com os protocolos de Otimização Neuro Postural
(ONP) e o protocolo de Otimização Neuro Psicofísica (ONPF) da plataforma REAC, que se
caracterizam por radiofrequências passadas por meio de uma ponteira em pontos da região
auricular; que espera-se que os participantes tenham melhora em toda a sintomatologia
relacionada à tríade estresse, depressão e ansiedade, o que impacta na sensação de bemestar e qualidade de vida do indivíduo. O Coordenador solicita a manifestação dos docentes
presentes em relação a pauta apresentada e não houve. O Coordenador perguntou se todos
concordam em aprovar o projeto de extensão sobre o uso da tecnologia REAC no manejo de
sintomas psicopatológicos relacionados à ansiedade, depressão e estresse e obteve o seguinte
resultado: SIM: 100% dos votos válidos, NÃO 00% dos votos válidos e ABSTENÇÕES: 00% dos
votos válidos. O docente Rafael perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve.
Nada mais foi dito e a reunião foi encerrada às 17h e 34min 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

1

ANA RITA PINHEIRO BARCESSAT

2

ANNELI MERCEDES CELIS DE
CÁRDENAS
CAMILA BARBOSA RODRIGUES
NEMER

3

40H
40H COM
DE
40H COM
DE

ASSINATURA

LICENÇA MATERNIDADE

LICENÇA MATERNIDADE

4

CARLOS CORRÊA GALAN JUNIOR

20H

AUSENTE

5

20H

AUSENTE

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

17

GERUSA DAYANE DE OLIVEIRA
MEDEIROS
INARA MARIELA DA SILVA
CAVALCANTE
JANIELLE DA SILVA MELO

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

18

JOÃO FARIAS DA TRINDADE

20H

19

JOSÉ LUÍS DA CUNHA PENA

40H

20

JOSÉ LUÍZ PICANÇO DA SILVA

20H

AUSENTE

21

KLINGERRY DA SILVA PENAFOR

30H

AUSENTE

22

LÚCIO ANDRÉ VIANA DIAS

AUSENTE

23

LUZILENA DE SOUSA PRUDÊNCIO

40H COM
DE
40H

24

MARIA IZABEL TENTES CÔRTES

25

28

MARIA VIRGINIA FILGUEIRAS DE
ASSIS MELLO
MARLUCILENA PINHEIRO DA
SILVA
MAIRA BEATRINE DA ROCHA
UCHOA
MAYLA ROSA GUIMARÃES

29

NADIA CECÍLIA BARROS TOSTES

12
13
14
15
16

26
27

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

AFASTAMENTO INTEGRAL

40H

AUSENTE

40H

AUSÊNCIA JUSTIFICADA

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

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
AUSÊNCIA JUSTIFICADA

30
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

NÁDIA CRISTINE COELHO
EUGÊNIO
NELY DAYSE SANTOS DA MATA
RAFAEL CLEISON SILVA DOS
SANTOS
ROSANA OLIVEIRA DO
NASCIMENTO
ROSEMARY FERREIRA DE
ANDRADE
ROSILDA ALVES DA SILVA ISLA
CHAMILCO
RUBENS ALEX DE OLIVEIRA
MENEZES
SÂMEA MARINE BEZERRA DA
SILVA
SILVIA ELENA DIAS MARTUCHI
TATIANA DO SOCORRO DOS
SANTOS CALANDRINI
VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
VERÔNICA B. CAMBRAIA
FAVACHO
WALTER DE SOUZA TAVARES

42

VALMIR JUNIOR DOS SANTOS
DENIUR DE ALMEIDA
FERNANDA BATISTA

43

BRUNO RAPHAEL FEITOSA

44

AMANDA FARIAS FIRMINO

45

CÁSSIO LUÍS BITTENCOURT DA
SILVA

30H COM
DE
40H COM
DE
40H
40H COM
DE
40H COM
DE
40H COM
DE
40H COM
DE

AUSENTE

40H
40H COM
DE

AUSÊNCIA JUSTIFICADA

40H COM
DE
40H COM
DE
40H

AFASTAMENTO INTEGRAL

40H COM
DE
TAE
Vice
2018
Titular
2019
Titular
2020
Titular
2021

AUSENTE

