UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM
ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO
Ata de reunião de colegiado com os docentes e o Coordenador do curso de
Enfermagem, realizada no dia 17/06/2022, às 17h e 15min na Plataforma WebConf
RNP.

No décimo sétimo dia do mês de junho do ano de 2022, às 17h 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 66 pessoas, das quais 26 eram
docentes: Annelí Cárdenas, Clodoaldo Côrtes, Débora Prestes, Érika Fernandes, Florinaldo
Pantoja, Francineide Pena, Gardênia Araújo, Gerusa Medeiros, Inara Cavalcante, José
Pena, João Trindade, Lúcio Dias, Luzilena Prudêncio, Maria Côrtes, Mayla Guimarães,
Nádia Eugênio, Nádia Tostes, Rafael Santos, Rosana Nascimento, Rubens Menezes,
Rosemary Andrade, Sâmea Marine, Silvia Martuchi, Vanessa Oliveira, Verônica Favacho e
Walter Tavares; quatro eram discentes representantes de turma: Fernanda Batista (2018),
Bruno Raphael (2019), Paulo Pereira (2020) e Cássio Bittencourt (2021) e um era técnico em
assuntos educacionais: Valmir Almeida; os demais eram discentes ouvintes. A docente Nely
Dayse e a discente Amanda Firmino (representante da turma 2020) 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: 1.
COMISSÕES DE MESTRADO E RESIDÊNCIA; 2. CONSOLIDAÇÃO DE DIÁRIOS DOS SEMESTRES 2021.1
E 2021.2; 3. SITUAÇÃO DO PROFESSOR SUBSTITUTO. INFORME 1: COMISSÕES DE MESTRADO E
RESIDÊNCIA. O Coordenador informou que foram publicadas no último dia 10/06/22 as
portarias que instituíram as comissões responsáveis pelas propostas de Programa de Mestrado
Profissional (Portaria N. 834/2022) e Residência em Enfermagem recebeu (Portaria N.
836/2022); que a comissão do mestrado é composta pelos docentes Camila Nemer
(Presidente), Francineide Pena, José Luís Pena, Rafael Santos e Verônica e a comissão de
residência pelos docentes Nely Dayse (Presidente), Florinaldo Pantoja, Luzilena Prudêncio,
Rafael Santos e Sâmea verga; que a Coordenação lembra que cada comissão terá o prazo de
180 dias para apresentar ao colegiado o resultado dos trabalhos realizados. INFORME 2:
CONSOLIDAÇÃO DE DIÁRIOS DOS SEMESTRES 2021.1 E 2021.2; 3. O Coordenador informou que
o semestre letivo vigente se encerra no próximo dia 13/07/22 e que o período para a
consolidação dos diários de turmas do semestre 2021.2 é de 14 a 21/07; que em relação aos
componentes de ‘enfermagem ginecológica, obstétrica e neonatal’ e ‘enfermagem clínica e
cirúrgica’ que ainda estão “em aberto” desde o semestre 2021.1, a CCE solicita aos RT’s que
confirmem o cadastro das notas no SIGAA os mais breve possível para que o DERCA proceda a
consolidação; que os discentes da turma 2019 dependem desses diários consolidados até o dia
25/07 para realizarem suas matrículas em estágio supervisionado 1. O docente Walter informa
que o componente de enfermagem em ambientes de alta complexidade encerra suas práticas
somente dia 21/07 e que a AF ocorrerá na primeira semana de agosto. INFORME 3: SITUAÇÃO
DO PROFESSOR SUBSTITUTO. O Coordenador informou que a docente Luiza Picanço Nunes,
aprovada no último processo seletivo para professor substituto do curso de Enfermagem,
comunicou à CCE que por razões pessoais não poderá efetivar sua contratação na UNIFAP; que
esse declínio da docente Luiza teria implicações no componente de estágio supervisionado 2,
pois a mesma estaria em dois campos: hospital de emergência e hospital da mulher; que a
CCE realocou dois docentes do estágio supervisionado I (Carlos Galan e Carina) para esses
campos do estágio supervisionado 2, respectivamente; que em virtude desse remanejamento,
um dos seis grupos de estágio supervisionado I precisou ser suprimido, ficando apenas cinco

com seis discentes cada, totalizando 30 vagas nesse componente, e não mais 36. Em seguida,
as seguintes pautas foram apresentadas: 1. PROJETO DE EXTENSÃO DA DOCENTE ROSANA; 2.
PROJETO DE EXTENSÃO DA DOCENTE VERÔNICA. 3. NOVO VICE COORDENADOR. PAUTA 1:
PROJETO DE EXTENSÃO DA DOCENTE ROSANA. O Coordenador informou que a recebeu a
proposta de projeto de extensão intitulado ‘Saúde itinerante da população das águas, floresta
e quilombolas’ de autoria da docente Rosana Nascimento; que solicita à docente que
apresente suscintamente sua proposta de extensão. A docente Rosana esclarece que o projeto
tem como objetivo promover ações de saúde direcionada à população das águas, florestas e
quilombola que residem no estado do Amapá; que utilizará metodologias ativas que
incentivam a participação dos sujeitos na construção do seu próprio conhecimento e ressalta
que na realização da atividade do projeto serão inseridos docentes e discentes do curso de
enfermagem; que a população envolvida inclui moradores das comunidades ribeirinhas,
quilombola e floresta de todos os municípios do estado do Amapá; que a coleta de dados será
realizada durante as ações de saúde através das rodas de conversa sobre diversos temas
como: higiene, imunização, exame de prevenção do câncer do colo uterino, Infecção
sexualmente transmissíveis e outros. O Coordenador solicita a manifestação dos docentes
presentes em relação a pauta apresentada. A docente Inara se coloca à disposição para
colaborar com a população quilombola. O docente Clodoaldo considera o projeto relevante
para a comunidade e para os discentes do curso de enfermagem. A professora Gardênia
perguntou se todos os docentes de estágio estarão automaticamente contemplados nesse
projeto. A docente Rosana sinaliza positivamente. O Coordenador perguntou se havia mais
alguma manifestação e não houve. O Coordenador perguntou se todos concordam em aprovar
o projeto de extensão ‘Saúde itinerante da população das águas, floresta e quilombolas’ de
autoria da docente Rosana Nascimento e obteve o seguinte resultado: SIM 100% dos votos
válidos, NÃO 00% dos votos válidos e ABSTENÇÃO 00% dos votos válidos. PAUTA 2: PROJETO
DE EXTENSÃO DA DOCENTE VERÔNICA. O Coordenador informou que a recebeu a proposta de
projeto de extensão intitulado ‘Avaliação de impacto clínico e psicossocial da intervenção
relacionamento terapêutico em enfermagem em saúde mental na atenção primária à saúde’
de autoria da docente Verônica Favacho; que solicita à docente que apresente suscintamente
sua proposta de extensão. A docente Verônica explica que o projeto tem como objetivo
avaliar o impacto clínico e psicossocial da intervenção do relacionamento terapêutico em
enfermagem em saúde mental na atenção primária à saúde na Unidade Básica de Saúde da
UNIFAP; que o estudo é de abordagem quantitativa e de delineamento prospectivo em 11
etapas de condução; que o projeto espera implementar uma intervenção de relacionamento
terapêutico e promover o impacto clínico e psicossocial na vida das pessoas. O Coordenador
solicita a manifestação dos docentes presentes em relação a pauta apresentada e não houve.
O Coordenador perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. O Coordenador
perguntou se todos concordam em aprovar o projeto de extensão ‘Avaliação de impacto
clínico e psicossocial da intervenção relacionamento terapêutico em enfermagem em saúde
mental na atenção primária à saúde’ de autoria da docente Verônica Favacho e obteve o
seguinte resultado: SIM 100% dos votos válidos, NÃO 00% dos votos válidos e ABSTENÇÃO 00%
dos votos válidos. PAUTA 3: NOVO VICE COORDENADOR. O Coordenador informou que no
próximo dia 29/06 a docente Inara Cavalcante completará um ano na vice coordenação do
curso de Enfermagem, pois foi portariada primeiro que o docente Rafael, que só completará o
primeiro ano na CCE em 20/07; que a docente Inara informa que teve uma ótima experiência
na vice coordenação de dois coordenadores, mas por conta de outros objetivos pessoais está
pedindo sua saída da função; que a CCE sugeriu o nome da docente Verônica Favacho, atual
membro do NDE, para assumir essa atividade até o término da atual gestão (2021-2023); que
docente Verônica já concordou em colaborar, inclusive já participou da atividade de oferta
do semestre 2022.1 via SIGAA; que o nome da docente da docente Verônica já foi aprovado
por unanimidade na reunião do NDE-Enfermagem e na reunião pedagógica do mês de junho;
que a CCE aprovou ad referendum a indicação do nome da docente Verônica e solicitou a
portaria no último dia 12/06 para “agilizar” os tramites de habilitação aos sistemas SIGAA e
SIPAC; que a Portaria N. 864/2022 foi publicada no dia 14/06/22 formalizando o ato, mas
ainda estamos aguardando o acesso da docente aos sistemas. O docente Rafael solicita a

manifestação dos docentes em relação a pauta apresentada. O docente Lúcio gostaria de
recomendar à Coordenação que observasse e ficasse mais atenta aos rituais de aprovação de
pautas em colegiado, pois não considera o ad referendum um procedimento adequado. O
docente Rafael agradece a observação do docente Lúcio até para que a CCE possa fazer um
outro esclarecimento; que a aprovação ad referendum não é algo ilegal, pois é prevista no
regimento do curso, e já foi realizada diversas vezes por outras coordenações para aprovar
processos de progressão, projetos de extensão, etc.; que caso o colegiado não aprove o nome
da docente Verônica a CCE irá enviar novo memorando à PROGRAD indicando o nome
aprovado e solicitando a outra portaria. O Coordenador perguntou se havia mais alguma
manifestação e não houve. O Coordenador perguntou se todos concordam em aprovar o nome
da docente Verônica para a função de vice coordenador do curso de enfermagem e obteve o
seguinte resultado: SIM 96% dos votos válidos, NÃO 00% dos votos válidos e ABSTENÇÃO 04%
dos votos válidos. PAUTA 4: SITUAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO. O Coordenador
reitera que é a primeira vez que termos a oferta de estágio supervisionado 1 e 2 ao mesmo
tempo e informou que o planejamento da semana de capacitação, do cronograma, dos
campos e do OSCE do estágio supervisionado 1 será conduzido pelos docentes Verônica e
Clodoaldo; que o mesmo planejamento será realizado pela RT de estágio, a docente Sâmea,
para o estágio supervisionado 2; que além dos docentes efetivos, os estágios contarão com a
ajuda de oito preceptores, sendo quatro para o ES1 e outros quatro para o ES2; que a turma
2019 possui 30 vagas ofertadas ao ES1 e apenas 21 discentes aptos e a turma 2018 tem 41
discentes, mas apenas 40 vagas; que a CCE foi procurada pelo docente Clodoaldo que gostaria
de fazer uma reflexão sobre a situação de estágio supervisionado. O docente Clodoaldo
informa que gostaria de apresentar uma situação ao colegiado, mesmo sabendo que já foi
aprovada a oferta de ES1 e ES2; que nos últimos dias está muito preocupado com a forma
como a disciplina de estágio supervisionado vem sendo conduzida e que tem se sentido muito
frustrado; que não tem a intenção de ser contra os preceptores, mas uma das suas
reclamações é com relação a estes, pois não podemos tratá-los como se fossem docentes da
disciplina; que o nosso modelo de formação há 30 anos está fragilizado, pois não vê nenhum
docente de carreira na oferta de estágio supervisionado 1, mas apenas preceptores com
outros docentes colaboradores; que o docente não concorda com essa forma de oferta de
estágio sem que os docentes efetivos possam estar distribuídos tanto no ES1 e ES2; que os
demais docentes e preceptores deveriam apenas apoiar os grupos de estágio, desde que
supervisionados pelos docentes efetivos da disciplina de Estágio. A docente Sâmea gostaria de
fortalecer a fala do docente Clodoaldo, pois ela transmite exatamente o que o grupo de
estágio está pensando. A docente Gardênia gostaria de sugerir que os docentes efetivos de
estágio fossem dimensionados dentre os grupos de ES1 e 1 ES2 para que os efetivos pudessem
acompanhar os demais docentes e preceptores que não são da disciplina de estágio. A
docente Mayla concorda com a fala dos seus pares da disciplina de estágio Supervisionado. O
docente Rafael informa que já conversou com a RT de estágio pela manhã e que ela fará esse
ajuste, mas lembra que temos apenas oito docentes de estágio e que não será possível incluir
um em cada grupo de ES1 e ES2. A docente Rosemary entende que não podemos iniciar o
estágio supervisionado só com a preceptoria e que essa situação precisa ser revista. O
discente Bruno Raphael, vice representante da turma 2019, observa que a oferta do estágio
supervisionado 1 não foi planejada só com preceptores e que nela também tem sim docentes
efetivos. A docente Mayla sugere manter os preceptores e apenas dimensionar os docentes
efetivos de estágio em ES1 1 ES2. A docente Nádia pede para ficar no estágio supervisionado 2
no horário da tarde. A docente Rosana propõe uma reunião com os docentes de estágio para
rever com calma a solução para o ES1. Os docentes Clodoaldo, Rosemary e Mala concordam a
proposta. O docente Rafael concorda com a reunião da comissão de estágio junto com os
docentes de estágio para discutir esta situação e apresentar uma proposta até o final de
junho. O Coordenador perguntou se havia mais alguma manifestação e não houve. Nada mais
foi dito e a reunião foi encerrada às 18h e 33min 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

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

AUSÊNCIA

Nº

3
4
5

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

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

18

JOÃO FARIAS DA TRINDADE

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

19

JOSÉ LUÍS DA CUNHA PENA

40H

20

JOSÉ LUÍZ PICANÇO DA SILVA

20H

AUSÊNCIA

21

KLINGERRY DA SILVA PENAFOR

30H

AUSÊNCIA

22

LÚCIO ANDRÉ VIANA DIAS

23

LUZILENA DE SOUSA PRUDÊNCIO

12
13
14
15
16

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

AFASTAMENTO INTEGRAL

AUSÊNCIA
AUSÊNCIA

40H
40H

40H COM
DE
40H

AUSÊNCIA JUSTIFICADA

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

30

NÁDIA CRISTINE COELHO
EUGÊNIO
NELY DAYSE SANTOS DA MATA

26
27

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

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
VALMIR JUNIOR DOS SANTOS
DENIUR DE ALMEIDA
FERNANDA BATISTA
BRUNO RAPHAEL DA SILVA
FEITOSA
PAULO RODRIGO CARDOSO
PEREIRA
CÁSSIO LUÍS BITTENCOURT DA
SILVA

40H COM
DE
40H COM
DE
20H
40H COM
DE
40H COM
DE
40H
30H COM
DE
40H COM
DE
40H
40H COM
DE
40H COM
DE
40H COM
DE
40H COM
DE

AUSÊNCIA
AUSÊNCIA
AUSÊNCIA

AUSÊNCIA JUSTIFICADA

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
TAE
Titular
2018
Vice
2019
Vice
2020
Titular
2021

