UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM
ATA DE REUNIÃO PEDAGÓGICA
Ata de reunião Pedagógica com os docentes e o Coordenador do curso de
Enfermagem, realizada no dia 23/05/2022, às 16h e 30min na Plataforma WebConf
RNP.

No vigésimo terceiro dia do mês de maio do ano de 2022, às 16h e 30min, os docentes e o
Coordenador do Curso de Bacharelado em Enfermagem desta IFES, reuniram-se por meio da
Plataforma WebConf RNP. Estiveram presentes na reunião vinte e dois docentes: Anneli
Cárdenas, Clodoaldo Côrtes, Dirley Cardoso, Débora Prestes, Florinaldo Pantoja, Gerusa
Medeiros, Inara Cavalcante, Janielle Melo, José Luís Pena, João Trindade, Lúcio Dias,
Luzilena Prudêncio, Marlucilena Silva, Nádia Tostes, Nely Mata, Rafael Santos, Rosemary
Andrade, Rubens Menezes, Silvia Martuchi, Sâmea Marine, Verônica Favacho e Walter
Tavares. Os docentes Klingerry Penafort e Mayla Rosa justificaram ausência. O Coordenador
do curso, o docente Rafael, solicitou autorização para gravar a reunião e, posteriormente, a
inserção das assinaturas digitalizadas na ata; pediu ao técnico Valmir Almeida a
responsabilidade pela redação da ata e perguntou se todos concordam. A docente Sílvia não
autorizou a inserção da sua assinatura na ata. Em relação aos demais, não houve
manifestação em contrário. Inicialmente, o mesmo apresentou os seguintes informes: Após,
os seguintes informes foram apresentados: 1. PRECEPTORIA DE ENFERMAGEM – 2022.1 / 2.
PORTARIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL / 3. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA
PROFESSOR SUBSTITUTO / 4. CERIMÔNIA DO JALECO. INFORME 1: PRECEPTORIA DE
ENFERMAGEM – 2022.1. O Coordenador informou que no dia 28 abril 2022 o DCBS reuniu-se
com os Coordenadores de Curso para discutir uma pauta única – a Bolsa preceptoria; que foi
informado sobre os recursos disponíveis para o pagamento dos preceptores do DCBS nos
semestres letivos dos anos de 2021 e 2022; que no semestre 2021.2, 36 bolsas estão
disponíveis por mês, sendo 22 para a fisioterapia, oito para a enfermagem e seis para a
farmácia; que para o semestre 2022.1, teremos apenas 11 bolsas disponíveis mensalmente,
assim distribuídas: quatro para a fisioterapia, quatro para a enfermagem e três para a
farmácia; que ainda há outro agravante, pois os preceptores do curso de enfermagem do
campus binacional também receberão bolsas através do mesmo recurso a partir do próximo
semestre. INFORME 2: PORTARIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL. O Coordenador informou
que no dia 04/05/2022 foi publicada a Portaria N.485/2022, que instituiu a composição dos
membros do Conselho Departamental do Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde DCBS, Campus Marco Zero do Equador; que fazem parte do Conselho Departamental os Rafael
Santos e Walter Tavares (titulares) e Inara Cavalcante e Érika Rodrigues (suplentes); que a
primeira reunião do Conselho foi realizada no dia 17/05/2022, onde definiu-se, dentre outras
coisas, o calendário de reuniões do ano de 2022 e deliberou-se sobre a indicação de dois
docentes do conselho departamental para compor o CONSU: Emerson e Alessandra. INFORME
3: RESULTADO DEFINITIVO DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO. O
Coordenador informou que no dia 19/05/2022 foi publicado no Diário Oficial da União N. 94 o
resultado definitivo do Edital Nº 06/2022 - Professor Substituto – UNIFAP com duas candidatas
aprovadas para a área 2236 – Enfermagem materno infantil; que as aprovadas foram as
enfermeiras obstetras Carina Ferreira Mendes e Luiza Picanço Nunes, em primeiro e segundo
lugar, respectivamente; que a Coordenação de Enfermagem ainda aguarda a convocação da
PROGEP para a contratação até o mês de junho, mas já incluiu as docentes no planejamento
da oferta 2022.1. A docente Nely Dayse questiona se as docentes substitutas irão colaborar
em enfermagem ginecológica, obstétrica e neonatal. O coordenador esclarece que as
substitutas irão colaborar tanto na enfermagem ginecológica quanto em outros componentes.
INFORME 4: CERIMÔNIA DO JALECO. A Vice Coordenadora, a docente Inara Cavalcante,
esclarece que a turma 2021 está solicitando à Coordenação a cerimônia do Jaleco. A docente

explica que entende o valor dos rituais e que vê esse momento como um marco importante.
No dia 28/05, sábado às 19h, será demonstrado o uso adequado do jaleco na presença dos
familiares dos acadêmicos. Desta forma, solicita a participação de um representante do Curso
de Enfermagem para a cerimônia, pois não houve manifestação de nenhum docente membro
do NDE-Enfermagem. A docente Marlucilena questiona se a cerimônia não será aberta a todos
os docentes. A vice coordenadora explica que a referida indicação é somente para compor a
mesa do evento. Em seguida, as seguintes pautas foram apresentadas: 1. COMISSÃO DO
MESTRADO PROFISSIONAL / 2. RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM / 3. SEMANA DE ENFERMAGEM DA
ABEn/UNIFAP / 4. REOFERTA DE DISCIPLINA / 5. REQUERIMENTO DISCENTE / 6. PROPOSTA DE
OFERTA DE DISCIPLINAS DO SEMETRE 2022.1. PAUTA 1: COMISSÃO DO MESTRADO
PROFISSIONAL. O Coordenador informou que vai solicitar uma portaria para instituir a
comissão responsável pela elaboração da proposta de Mestrado Profissional em Enfermagem,
vinculado ao Curso de Bacharelado de Enfermagem, Campus Marco Zero; que a comissão
deverá balizar os seus trabalhos a partir do relatório recebido na última avaliação submetida
ao Ministério da Educação e terá o prazo de 180 dias para a conclusão dos trabalhos. O
Coordenador solicita a manifestação dos docentes em relação a pauta apresentada. A docente
Veronica manifesta interesse em participar da comissão. O coordenador Rafael explica que os
critérios para esta comissão serão criados entre os pares. O professor Jose Luiz Pena também
manifesta interesse em participar. O docente Lúcio André questiona se a comissão irá se
“debruçar” sobre aquele relatório da CAPES que avaliou a proposta anterior e apresenta
recomendações para uma nova proposta. Além disso, o docente relembra que em uma
palestra com o responsável da CAPES um ponto que lhe chamou atenção no mestrado
profissional é justamente o enfoque pela procura por financiamento e a demonstração de que
o programa consegue fazer financiamento, apontando ser muito técnico. O Coordenador
confirma o questionamento levantado sobre o relatório. O coordenador explica que o projeto
está parado e precisa ser retomado e enfatiza que poderá ocorrer a posterior manifestação
dos docentes para participação na comissão. O Coordenador perguntou se havia mais alguma
manifestação e não houve. PAUTA 2: RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM. O Coordenador informa
que a pedido do superintendente do Hospital Universitário - HU/UNIFAP, o médico Aljerry
Rêgo, a CCE vai solicitar uma portaria para instituir a comissão responsável pela elaboração
da proposta de Residência em Enfermagem, vinculada ao Hospital Universitário - HU/UNIFAP;
que a residência será gerida por outra comissão formada por docentes do Curso de
Enfermagem e por Enfermeiros do HU/UNIFAP; que a comissão que vai elaborar a proposta de
Residência em Enfermagem terá o prazo de 180 dias para a conclusão dos trabalhos. O
Coordenador solicita a manifestação dos docentes em relação a pauta apresentada. O
docente Walter pergunta se a residência de enfermagem voltará a ser uniprofissional. O
docente Rafael explica que atualmente as residências são multiprofissionais e ressalta que o
formato uniprofissional foi descontinuado. As docentes Nely Dayse e Sâmea manifestam
interesse em participar da comissão, além do próprio docente Rafael. O docente Walter
reitera que há indicativos de que as residências “sairão” do MEC e passarão para o Ministério
da saúde, enfatizando que está ocorrendo uma discussão nacional, mais ainda com
indefinição. A docente Nely informa que o docente Florinaldo também tem interesse em
participar da dita comissão. O Coordenador perguntou se havia mais alguma manifestação e
não houve. PAUTA 3: SEMANA DE ENFERMAGEM DA ABEn/UNIFAP. O Coordenador informa
que a CCE recebeu da Associação Brasileira de Enfermagem - Seção Amapá, um convite para
integrar a 83ª semana de enfermagem da ABEn-AP – SBEn/UNIFAP, com o tema central “A
Enfermagem no contexto pandêmico pela COVID-19: que lições aprendemos? que a
SBEn/UNIFAP acontecerá na semana do dia 13 de unho de 2022 com a seguinte proposta de
programação: 1º dia - Abertura oficial com o Enfermeiro Diego Quaresma Ferreira - ABEn-AP,
apresentação da Banda do Bombeiro (a confirmar), Conferência de Abertura com a Profa.
Elizabeth Espiridião e a roda de conversa com tema central - A enfermagem no contexto da
pandemia pela COVID-19: que lições aprendemos? com participação de representantes da
ABEn-AP, COREN-AP, SINDSAUDE, SESA e SEMSA; 2º dia – Manhã - Lançamento do
Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental - DEPSM – AP, roda de conversa do
DEPSM e roda de conversa do PET Enfermagem; Tarde - roda de conversa com tema “O
trabalho em enfermagem no contexto da pandemia: lições que fizemos e aprendemos?” com

os profissionais da assistência, roda de conversa com os Projetos de Extensão da CCE e a roda
de conversa sobre o “Fluxograma de atendimento pré-natal e classificação de risco
gestacional na atenção primária em saúde”; 3º dia – Minicursos nas salas de 1 a 5 pela manhã
e tarde; 4º dia – Manhã - Comunicação oral pela manhã nas salas de 1 a 5 (se precisar, será
estendida para a tarde das 14h às 16h); Tarde - Apresentação do OSCE da disciplina de
enfermagem em urgência/emergência (a confirmar - aguardando resposta da turma), Menção
Honrosa da ABEn aos melhores trabalhos (1º, 2º e 3º lugar) e encerramento com apresentação
musical (a confirmar com os discentes???). Ainda será “encaixado na programação o
lançamento/divulgação do ebook da Editora UNIFAP intitulado “Método de implementação de
práticas obstétricas baseadas em evidências: a realidade do parto normal em Macapá e
Santana - ensaios ao modelo JBI. O Coordenador solicita a manifestação dos docentes em
relação a pauta apresentada. O presidente da Aben-AP, o Enfermeiro Diego Quaresma,
informa que a docente Elizabete Esperidião, fará a conferência de abertura da SBEn; que ela
conduzirá os trabalhos na criação do departamento de saúde mental; que a docente Elizabete
Esperidião é enfermeira e psicóloga e desenvolve um trabalho na área do cenário pandêmico
e pós. O docente Rafael enfatiza que o cronograma ainda está “aberto” e pergunta quem
teria interesse em ministrar os minicursos. A docente Silvia elena pergunta sobre a carga
horaria dos minicursos, se será manhã ou tarde ou os dois. O docente Rafael informa que
pode ocorrer nos dois horários, se houver necessidade, e que a ABEn não irá cobrar a taxa de
pagamento na SBEn, mas nos minicursos sim. A docente Marlucilena sugere ser mediadora na
roda de conversa sobre os projetos de extensão da CCE. A docente Nely Dayse solicita espaço
para apresentar o seu projeto de extensão. A docente Marlucilena sugere ainda que em vez
de se apresentar os projetos que se discuta a curricularização da extensão. A docente Inara
opina que os projetos devem ser apresentados e que após a docente Marlucilena atue como
mediadora contextualize para curricularização. A docente Luzilena manifesta interesse em
apresentar o seu projeto nessa roda de conversa. O docente Walter sugere fazer uma
exposição com os banners utilizados na III Mostra de Extensão da UNIFAP. O docente Rafael
propõe que a quem tiver os banners que os traga para expor durante a roda conversa. O
Coordenador perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. PAUTA 4:
REOFERTA DE DISCIPLINA. O Coordenador informa que recebeu um requerimento de sete
alunos da turma 2019 solicitando que as disciplinas de Métodos e Técnicas de Pesquisa e
Pesquisa em Enfermagem sejam reofertadas durante os últimos semestres da turma, nos
horários vagos de sábado; que se houver a impossibilidade das docentes responsáveis pelas
disciplinas ministrarem, poderia ocorrer a substituição por outro docente; que se não for
possível acatar essa sugestão, os sete discentes solicitam outra providência do colegiado de
maneira que os discentes não fiquem impossibilitados de fazer outras disciplinas por falta de
pré-requisito; que os sete discentes seguiram as orientações de cursar as disciplinas do
semestre 2020.3 por opção, com a certeza que haveria a reoferta em tempo hábil para que
não ficassem em atraso no cronograma de finalização do curso; que o docente Rafael
esclarece que os componentes de “Métodos e Técnicas de Pesquisa” e de “Pesquisa em
Enfermagem” já foram ofertados para a turma 2019 nos semestres 2020.1 (2020.3) e 2021.2,
respectivamente; que cada componente só é ofertado uma única vez para cada turma,
segundo a matriz do PPC de Enfermagem; que o componente de “Métodos e Técnicas de
Pesquisa” será ofertado no semestre 2022.1 para a turma 2020 e os sete alunos poderão
cursá-lo; que o § 2º do Art. 11 da Resolução N. 05/2021/CONSU previa que os componentes
curriculares ofertados em 2020.1 e durante o Período Letivo Suplementar (PLS) - Semestre
2020.3 - deveriam ser reofertados no período letivo regular 2020.1, aos discentes que
optaram pela não adesão ao PLS, mas que isso não ocorreu, à época; que o docente Rafael
tornou-se Coordenador após a oferta do semestre 2020.2 pela gestão anterior e, apenas no
semestre 2021.1, o docente Rafael apresentou a sua primeira oferta (já na vigência da
Resolução N. 16/2021/CONSU). O Coordenador solicita a manifestação dos docentes presentes
em relação a pauta apresentada. A docente Rosemary diz que tem duvidas a respeito de dois
discentes que assinaram o requerimento, pois ambos estão matriculados em pesquisa em
enfermagem e questiona se estes discentes fizeram métodos e técnicas. A docente entende
que se irá ocorrer a oferta de métodos na turma 2020, então, os requerentes poderão faze-la
lá. O coordenador esclarece que quem conseguiu matricular-se é porque tem o pré-requisito

ou porque o SIGAA falhou. Além disso, aponta uma outra reflexão sobre a estimativa de
discentes para o estágio supervisionado 1 se houver a “quebra de pré-requisito”. A docente
Rosemary relembra que em outra reunião de colegiado já foi deliberado sobre não provar
mais a “quebra de pré-requisitos”. O docente Rafael reitera que não há legitimidade para
essa “quebra de pré-requisitos”. A docente Rosemary diz que os alunos pleiteantes não terão
tempo suficiente, pois o estágio ocorre pela manhã e tarde. A docente Inara esclarece que os
dois alunos citados pela docente Rosemary têm os pré-requisitos com os respectivos códigos
da enfermagem. O Coordenador perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve.
PAUTA 5: PROPOSTA DE OFERTA DE DISCIPLINAS DO SEMETRE 2022.1. O Coordenador
apresentou uma proposta de oferta de disciplinas para o semestre 2022.1, argumentando que
esse semestre a oferta precisou ser antecipada a pedido do Superintendente do HU/UNIFAP;
que esse semestre teremos cinco turmas para ofertar os componentes curriculares com o
mesmo número de docentes que normalmente dimensionamos para apenas quatro turmas;
que as seguintes disciplinas foram propostas para a TURMA 2022: Biologia molecular (Lúcio
Viana), Anatomia humana (Sílvia Elena), Citologia e Histologia (Janielle Melo), Bioquímica
geral (Maria Izabel), Introdução a teoria sociológica aplicada à saúde (Rafael); TURMA 2021:
Genética (Janielle e Rubens), Parasitologia Geral (Lúcio Viana e Rubens), Semiologia e
Semiotécnica (Annelí, Inara e João) com prática prevista para ocorrer no HU/UNIFAP;
Enfermagem em doenças transmissíveis (Edmundo e Rubens), Farmacologia Clínica (Maria
Izabel), Administração em Serviços de Saúde (Carlos Rinaldo + metodologia do ensino da
enfermagem, a confirmar) e Saúde coletiva II (Camila); TURMA 2020: Enfermagem
Ginecológica, Obstétrica e Neonatal (Florinaldo, Luzilena, Nely e Carina), Métodos e Técnicas
de Pesquisa (Rosemary), Enfermagem Clinica e Cirúrgica (Érika, Francineide, José Luiz e
Walter) com prática prevista para ocorrer no HU/UNIFAP, Enfermagem em Saúde Mental (José
Pena e Verônica) e Didática Geral (Marlucilena + didática aplica a enfermagem); TURMA 2019:
Estágio Supervisionado em Enfermagem I (Klingerry, Carlos Galan, Débora, Verônica, Maira,
Carina, Nádia Eugênio, Rosilda e quatro preceptores da atenção básica), Administração em
Enfermagem (Camila) e TCC I (módulo livre); TURMA 2018: Estágio Supervisionado em
Enfermagem II (Clodoaldo, Dirley, Gardênia, Gerusa, Luiza, Mayla, Nádia Tostes, Rosana,
Sâmea, Vanessa, Virgínia e quatro preceptores da área hospitalar). O Coordenador apresentou
ainda uma proposta de horários e solicitou a manifestação dos docentes presentes em relação
a pauta apresentada. A docente Annelí expõe que sempre colabora na disciplina de didática
geral e pede reconsideração do seu nome na oferta de semiologia por causa das práticas
(laboratório e hospital) e que além disso é coordenadora do PPGCS. O coordenador informa
que a docente Marlucilena irá assumir a didática geral e a didática aplicada para uma turma
só. A docente Annelí diz que a didática aplicada já não está mais na matriz vigente, mas
somente a didática geral. O docente Clodoaldo pondera que o docente Carlos Rinaldo,
possivelmente, será afastado por questões do processo político. O coordenador informa que já
falou com o docente Rinaldo e que ele ainda não confirmou se realmente irá sair, mas caso
saia, já existe outro planejamento. A docente Rosemary questiona algumas as disciplinas,
didática aplicada e metodologia do ensino da enfermagem, pois não fazem mais parte da
atual matriz e questiona se é para atender os alunos remanescentes da licenciatura. O
coordenador explica que na reunião pedagógica do mês passado trouxe os requerimentos dos
discentes da licenciatura que integralizaram por falta de oferta desses componentes. A
docente Inara informa que na turma 2021 tem 36 alunos para cursar semiologia, mas que há
uma outra expectativa para até 40 e desta forma, o curso irá precisar de mais docentes. O
Coordenador Rafael explica que se aparecerem mais alunos, isso será ajustado. A docente
Nely Dayse questiona se a sua carga horária já está com o desconto para a pesquisa e a
extensão. O coordenador informa que segundo Resolução N. 20/2015/CONSU, a docente irá
trabalhar até 12h semanais no ensino (+12h de planejamento = 24h) e ainda restarão 16h para
as outras atividades de pesquisa e a extensão, etc. A docente Dirley questiona onde irá
colaborar, pois seu nome não está em enfermagem clínica e cirúrgica. O coordenador informa
que a professora irá colaborar no HCA, mas no componente de estágio supervisionado,
enfatizando que é o mesmo campo de afinidade ou perfil da docente. A docente Luzilena diz
que apesar de ter direito a carga horária diferenciada não fará uso dela até que os docentes
da qualificação retornem, pois é um compromisso firmado. O Coordenador informa que a

docente Luzilena está em cargo de coordenadora de doutorado (apenas 60h no semestre ou
4h semanais) e que não haveria necessidade de trabalhar carga horária a mais, pois são
quatro docentes para apenas um componente: enfermagem ginecológica. A docente Luzilena
informa que prefere fazer os cálculos e que se houver necessidade, irá exceder sua carga
horária sem problemas. A docente Nely questiona porque o docente Florinaldo está com a
mesma carga horária dela, tendo em vista que o mesmo não tem pesquisa e nem extensão. O
coordenador aponta que acabou nivelando para todos as 12h semanais (porque a maioria tem
colaboração em pesquisa e extensão), respeitando quem está na pós, no qual o máximo é 10h
semanais. A docente Nely diz que é membro de um mestrado e que brevemente irá
apresentar o documento na coordenação. A docente Anneli lembra que quem está na pós
graduação deve trabalhar menos. O coordenador Rafael informa já está observando isso,
inclusive o cargo de coordenadora da docente na pós, tanto que a ela (Anneli) só irá
contribuir com apenas 60h no semestre ou 4h semanais. A docente Dirley diz que está no
doutoramento e que considera complicado ficar no HCA. O docente Rafael esclarece que
nenhum doutorando está portariado com redução de carga horária e propõe a troca pelo
HCAL, mas a docente Dirley prefere conversar em particular. A vice coordenadora Inara
reflete que todos estão trabalhando com a carga horária máxima e diz que se houver um
aluno a mais o planejamento não dará conta. O coordenador aponta que irá resolver à
medida que forem aparecendo os problemas. A docente Inara levanta a questão do
cumprimento de carga horária mínima e máxima. O coordenador Rafael esclarece que o
docente sem pesquisa e sem extensão é obrigado a cumprir até 16h semanais; que se o
docente tem pesquisa e extensão, aí sim é facultado (cumprir até 16h semanais), mas se ele
não quiser, então, até 12h semanais; que se estamos trabalhando no limite, porém
condicionados à resolução (pois é previsto esse máximo). O coordenador apresenta ainda os
horários para possíveis ajustes. A docente Silvia Elena diz que obrigatoriamente as 6h/aulas
de anatomia devem ocorrer na quinta pela manhã. O docente Rubens diz que irá conversar
com docente Edmundo sobre o horário de enfermagem em DT e posteriormente dará o
retorno. O coordenador informa que já encaminhou ao gerente de ensino do HU/UNIFAP a
proposta de oferta com o número de discentes que irão para a prática a partir de outubro;
que ainda assim, os RT’s devem requerer o campo do HCAL por questão de segurança. O
docente Lúcio informa que como está na coordenação do PPGBio, solicita que o docente
Rubens fique na disciplina de parasitologia e que ele (Lúcio) ficará na disciplina de Biomol. O
coordenador informa que fará os ajustes. O Coordenador perguntou se havia mais alguma
manifestação e não houve. Nada mais foi dito e a reunião foi encerrada às 18h e 45min pelo
Coordenador do curso. Eu, Valmir Junior dos Santos Deniur de Almeida, Técnico em Assuntos
Educacionais, lavro e assino esta ata seguida por leitura e assinatura dos docentes presentes.
Valmir Junior dos Santos Deniur de Almeida
Técnico em Assuntos Educacionais

Profº Dr. Rafael Cleison Silva dos Santos
Coordenador da CCE

Nº

NOME

REGIME DE
TRABALHO

ASSINATURA

1

ANA RITA PINHEIRO BARCESSAT

40H

LICENÇA MATERNIDADE

2
3
4
5

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

40H COM
DE
40H COM
DE
20H

LICENÇA MATERNIDADE

20H

AUSÊNCIA

AUSÊNCIA

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

AUSENTE

11

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

40H COM
DE
40H

AUSENTE

40H

AUSENTE

40H

AUSENTE

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

AUSÊNCIA JUSTIFICADA

22

LÚCIO ANDRÉ VIANA DIAS

23

LUZILENA DE SOUSA PRUDÊNCIO

24

MARIA IZABEL TENTES CÔRTES

25

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

12
13
14
15
16

26
27

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

AFASTAMENTO INTEGRAL

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

AUSENTE

40H COM
DE

AUSENTE

AUSENTE

28

MAYLA ROSA GUIMARÃES

29

NADIA CECÍLIA BARROS TOSTES

30

NÁDIA CRISTINE COELHO
EUGÊNIO
NELY DAYSE SANTOS DA MATA

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

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

40H COM
DE
40H

AUSÊNCIA JUSTIFICADA

30H COM
DE
40H COM
DE
40H

AUSENTE

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

AUSENTE

AUSENTE

40H
40H COM
DE

A DOCENTE NÃO AUTORIZOU A
INSERÇÃO DE SUA ASSINATURA

40H COM
DE
40H COM
DE
40H

AFASTAMENTO INTEGRAL

40H COM
DE

AUSENTE

