TRANSIÇÃO DA GESTÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA
BIÊNIO 2019/2021 DA FACULDADE DE
ENFERMAGEM/ICS/UFPA PARA NOVA GESTÃO BIENIO
2021/2023
As Profas. Dras. Vera Lúcia de Azevedo Lima e Dirce
Nascimento Pinheiro – Diretora e Vice-Diretora, respectivamente,
da Gestão Biênio 2019/2021 – Portaria nº 3038/2019-Reitoria e
Portaria nº 2603/2021-Reitoria e Profa. Dra. Roseneide dos Santos
Tavares – Portaria nº 074/2021-ICS, Coordenadora de Estágio da
FAENF, realizaram reuniões nos dias 09/09/2021 e 16/09/2021 para
a transição da gestão acadêmica e administrativa da FAENF para a
Profa. Dra. Marcia Simão Carneiro e Profa. Me. Maria Clara Costa
Figueiredo – Portaria nº 2826/2021-Reitoria da nova gestão da
FAENF – Biênio 2021/2023. Nas pautas das reuniões foram
repassados os seguintes assuntos: Plano de trabalho anual docente
com total de 80 horas (ensino, pesquisa e extensão); Planejamento
do Período Letivo 3 – PL3; período acadêmico dos acadêmicos de
Enfermagem das turmas com entradas nos anos 2021, 2020, 2019,
2018 e 2017; Lâmina de transição pedagógica; implementação do
Projeto Pedagógico Curricular aprovado pela Resolução nº 5348 de
24 de fevereiro de 2021; Concursos: Plano de Concurso Público
para provimento de cargo docente da carreira de Magistério
Superior, do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade
Federal do Pará, Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva e
Tempo Integral, Tema do Concurso: ENFERMAGEM CLÍNICA,
Número de Vagas: 02 (duas), ano 2021, aguardando declaração de
anuência do Programa de Pós-graduação em Enfermagem para os
tramites cabíveis; Plano de Processo Seletivo Simplificado e
temporário para provimento de cargo docente da carreira de

Magistério Superior, do Instituto de Ciências da Saúde da
Universidade Federal do Pará, Regime de Trabalho: 40 horas,
Tema do Concurso: Fundamentos de Enfermagem, Número de
Vagas: 01 (uma), ano 2021; Plano de Concurso Público para
provimento de cargo docente da carreira de Magistério Superior, do
Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará,
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva, Tema do Concurso:
ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA (PPC Antigo), Número de
Vagas: 01 (uma),ano 2019,o qual não houve o comparecimento dos
candidatos inscritos, homologado resultado final em Reunião da
congregação do ICS em 15 de setembro de 2021, na oportunidade
foi solicitado e aprovado que a nova edição do referido certame seja
referente ao tema da área hospitalar do PPC novo; Plano de
Concurso Público para provimento de cargo docente da carreira de
Magistério Superior, do Instituto de Ciências da Saúde da
Universidade Federal do Pará, Regime de Trabalho:

40 horas,

Tema do Concurso: ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL E
PSIQUIATRIA, Número de Vagas: 01 (uma), ano 2019, o qual foi
aprovado e classificado 01 candidato. Plano de Concurso Público
para provimento de cargo docente da carreira de Magistério
Superior, do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade
Federal do Pará, Regime de Trabalho: Integral – 40 horas sem
Dedicação Exclusiva, Tema do Concurso: INTRODUÇÃO À
ENFERMAGEM, Número de Vagas: 02 (duas), ano 2019, com inicio
do certame em outubro de 2021. Cabe ressaltar que os 3 (três)
concursos referentes ao ano 2019 tiveram seus calendários
suspensos

devido

o

cenário

de

pandemia

da

Covid-19.

Ressaltamos que o e-mail institucional faenf@ufpa.br, criado em
04/07/2019 pelas professoras Vera Lima e Dirce Nascimento com

2.097 e-mails na caixa de entrada e 743 enviados encaminhados
com seus respectivos anexos em 21/09/2021 às 22h10min, será
retirado do domínio de responsabilidade do perfil da professora
Vera Lúcia de Azevedo Lima para passar o domínio de a
responsabilidade para o perfil da professora Marcia Simão –
Diretora da FAENF, assim como o e-mail do caenf@ufpa.br, este
procedimento será via solicitação ao CTIC/UFPA.
Com

relação

ao

site

da

Faculdade

de

Enfermagem

(htpp://www.enfermagem.ufpa.br), atualizado pela Dra. Miriam Lúcia
Campos Serra Domingues, da Assessoria Técnica em TI/ICS, em
2020 e que, gentilmente, realizou a atualização das noticias,
solicitaremos uma chamada ao SAGITTA para o cancelamento das
senhas de administração, FTP e banco de dados do referido site da
FAENF, uma vez que o mesmos não estará mais sob minha
responsabilidade, e a nova direção solicitará novas senhas para ter
acesso ao site (htpp://www.enfermagem.ufpa.br).
Outros assuntos abordados: os discentes de enfermagem
encontram-se cadastrados no Seguro de Vida contra Acidentes
Pessoais Coletivos no período no período de 25/01/2021 a
25/11/2021, com apólice registrada sob o nº 1550982000137;
Solicitação de compra de material de consumo e equipamentos
para ICS; afastamento para capacitação de docentes e alguns
processos de professores que estavam na Faculdade.
Em 20 de setembro de 2021, as Professoras Dras. Vera Lucia
de Azevedo Lima e Dirce Nascimento Pinheiro passaram a
Faculdade de Enfermagem/ICS/UFPA para as professoras Márcia
Simão Carneiro e Maria Clara Costa Figueiredo, respectivamente
Diretora e Vice Diretora da FAENF, Bienio 2021-2023.

Na oportunidade, foram entregues a Diretora e Vice Diretora
da

nova

gestão,

documentos

históricos

da

Faculdade

de

Enfermagem: 1. Reconhecimento do Curso de Enfermagem e
Obstetrícia em 1975; 2. Processo de desmembramento do
Departamento de Enfermagem; 3. Ofício nº 054/1992 do Curso de
Graduação em Enfermagem e Obstetrícia do Centro de Ciências da
Saúde, proposta de retirada do nome “OBSTETRÍCIA” de sua
denominação ficando somente em sua nomenclatura “Curso de
Graduação em Enfermagem” e o Processo de Residência em
Enfermagem datado em 31 de março de 1995. Ao final da reunião
foi realizado um vídeo e fotos da entrega dos referidos documentos
históricos.
Cabe

ressaltar

que

a

nossa

gestão

acadêmica

e

administrativa foi em um cenário que jamais pensaríamos em viver,
a “Pandemia da COVID – 19”, a qual nos ensinou a criar, reinventar,
aprender, resignificar e a usar a tecnologia da comunicação e
informação, a elaborar o Planejamento do Ensino Remoto (ERE) e
Ensino Híbrido, porém com todas as dificuldades e desafios
vivenciamos por momentos significativos, importantes, alegres e
tristes: Elaboração do novo Projeto Pedagógico do Curso de
Enfermagem, o qual foi aprovado Conselho Superior de Ensino,
Pesquisa e Extensão pela Resolução nº 5.348, de 24 de fevereiro
de 2021; Avaliação E Reconhecimento Pelo MEC do Curso de
Enfermagem da Universidade Federal do Pará no período
15/03/2020 a 18/03/2020, o processo de reconhecimento do curso
contou participação e orientações da Comissão Própria de
Avaliação e PROEG, Direção Geral e Coordenação Acadêmica do
ICS, da Direção e Vice Direção do Instituto de Ciências Biológicas,

Biblioteca Universitária, CAENF entre outros seguimentos da UFPA,
os quais foram fundamentais para o êxito do reconhecimento do
Curso de Enfermagem com obtenção da nota 3 (três) em
desempenho. Avaliação pelo Guia Quero/Estadão da Faculdade
2020. O Curso de Enfermagem foi avaliado pelo desempenho
acadêmico em pela Comissão do Guia Quero/Estadão da
Faculdade 2020, ganhou o SELO QUATRO ESTRELAS, com nova
Avaliação em maio de 2021.
Colação de Grau Oficial Presencial em fevereiro: Foram
formados 42 discentes. Colação de Grau Antecipada: Outorga de
grau por meio da Portaria administrativa nº1333/2020-Reitoria por
ato administrativo e em caráter excepcional por conta da Pandemia
do

COVID

integralização

19,

de

total

29

acadêmicos

de

carga

de

horaria

Enfermagem
de

4720

com
horas.

Aproximadamente 25% dos formandos estão atuando como
Enfermeiros na Rede de Assistência a Saúde publica e privada do
Estado do Pará. Totalizando 71 enfermeiros para o cenário atual da
Pandemia da COVID 19 e para outros cenários. Em 2021
conseguimos formar 30 enfermeiros por ato administrativo pela
Portaria nº 390/2021-Reitoria e Portaria nº 931/2021-Reitoria. Cabe
ressaltar que vários egressos foram contratos pelos hospitais
privados e públicos do estado para atuar na linha de frente da
Pandemia; 12 egressos foram aprovados no processo seletivos do
Programa de Residência em Enfermagem e em outras residências
da UFPA, UEPA, CESUPA entre outras instituições, 01 egresso
foram aprovados em Programa de Pós-graduação em Enfermagem,
01 egresso aprovado no mestrado da Universidade do Minho em

Portugal e 01 egresso aprovado no mestrado do Instituto Politécnico
de Coimbra.
Agradecemos

a

toda

comunidade

acadêmica

da

FAENF/ICS/UFPA (todos os docentes efetivos e temporários da
FANEF/ICS, docentes do ICB/UFPA, docentes do IFCH/UFPA,
Representantes de turmas, discentes de enfermagem e técnicos
administrativos). Ao Centro Acadêmico de Enfermagem Berenice
Moraes Pinto e Administração Superior.
Att,
Professoras Dras. Vera Lucia de Azevedo Lima e Dirce
Nascimento Pinheiro – Gestão FAENF – Biênio 2019/2021.

