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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE 
ENFERMAGEM, DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ, DO DIA DEZENOVE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE 
E UM.   
 
No dia 19/10/2021 às 16h, através do ambiente virtual Google Meet, realizou-se a quinta 
reunião ordinária do Conselho da Faculdade de Enfermagem no ano de 2021. Estiveram 
presentes os conselheiros: Márcia Simão Carneiro (presidente), Maria Clara Costa Figueiredo, 
Geyse Aline Rodrigues Dias, Edficher Margotti, Sílvio Éder Dias da Silva, Irene de Jesus 
Silva, Francilene da Luz Belo, Franciane do Socorro Gomes, Glenda Roberta Naif, Fabianne 
Souza, Rômulo Feio e Clara Soranso. E os seguintes docentes da FAENF: Carlos Leonardo 
Cunha, Viviane de Aguiar, Evanildo Lopes Monteiro, Sandra Helena Isse Polaro e Marília de 
Fátima Vieira de Oliveira. Teve como pauta: abertura/informes/ordem do dia/ e o que ocorrer. 
A presidente procedeu à abertura da reunião e dentre os informes destacou: 1- a Infraestrutura 
predial da FAENF- equipamentos e laboratórios, quando a palavra foi passada para a 
conselheira Maria Clara, que apresentou resumidamente o relatório elaborado sobre as 
condições em que a Direção da Faculdade biênio 2021-2023 encontrou o prédio e os 
equipamentos da Faculdade, sendo dado destaque para a infraestrutura das salas de aula (com 
sérios problemas de refrigeração e de equipamento de projeção multimídia) e laboratórios. 
Comunicou sobre o levantamento dos materiais técnicos e equipamentos dos laboratórios e 
sobre a licença saúde da Enfermeira Rose (técnica responsável pelo laboratório) até dezembro 
de 2021. Na oportunidade, agradeceu a Prof. Glenda e Monitores do GT Infraestrutura pelo 
apoio nessas ações. Informou ainda, sobre a criação de instrumento on-line para as reservas de 
salas de aula, auditório e laboratórios a ser desenvolvido pelo GT de Tecnologia e 
Comunicação composto pela Prof. Nádile e Monitores. 2- Concursos públicos para 
professores efetivo e substituto. A Presidente informou sobre o encerramento do certame para 
a Atividade Curricular (AC) Fundamentos de Enfermagem, obtendo uma candidata aprovada 
e uma selecionada; informou sobre a abertura do edital de processo seletivo simplificado para 
atividade curricular Fundamentos de Enfermagem e solicitou ampla divulgação; 3- 
Orientações de férias dos docentes previamente homologadas em PL- agradeceu os ajustes 
realizados nas solicitações de férias e incentivou a comunicação entre os professores das AC 
para que não haja lacunas no desenvolvimento das atividades programadas e nem prejuízos 
para a carga horária mínima do período letivo 3.  4- Solicitação de liberação do Prof. Sílvio 
Éder Dias da Silva para curso de Pós-Doutorado em caráter emergencial. A Presidente 
informou, durante a reunião dos professores sobre o PL3, a situação da aprovação do Prof. 
Sílvio no pós-doutorado e o início das atividades para outubro de 2021. Para tanto, mobilizou 
os professores do bloco para a possibilidade de contribuição na AC que o Professor ministra 



visando não causar prejuízos para o ensino. Naquele momento, a Prof. Marilia de Oliveira se 
prontificou a assumir a AC História da Enfermagem em substituição ao Professor Sílvio. O 
Professor Silvio por sua vez, elaborou o plano de ensino/cronograma e deixou duas monitoras 
à disposição da Prof. Marília. A Prof. Márcia Simão, também se dispôs a contribuir com a 
AC. A partir desses ajustes, a Direção realizou a solicitação de liberação do Prof. por Ad- 
Referendum e encaminhou ao ICS. Em seguimento a ordem do dia, a Presidente destacou a 
composição provisória do conselho da FAENF para apreciação de pauta emergencial e a 
necessidade  de recomposição do Conselho da Faculdade por meio de processo eleitoral para 
o mês de dezembro de 2021. A Conselheira Maria Clara destacou a necessidade de se realizar 
a presente reunião com o Conselho atual em função da urgência em se aprovar os Planos de 
Ensino para o PL3 e a adequação do plano de concurso para a atividade curricular 
Enfermagem Clínica que se encontra estagnado por desacordo entre os temas indicados, 
conforme parecer do PPGENF. Ressaltou ainda que, embora a vigência da portaria do atual 
Conselho seja até fevereiro de 2022, faz-se necessária essa recomposição, principalmente em 
face da liberação de alguns conselheiros para o Doutorado e Pós-doutorado. As propostas 
foram votadas e aprovadas pelos Conselheiros, consensuado a composição de uma Comissão 
para a organização do processo de recomposição do Conselho com base no Regimento Geral 
da UFPA, sob a Presidência da Conselheira Glenda Roberta e indicação posterior do 
representante do CAENF (que se encontra em processo de eleição de novos membros);  um 
técnico administrativo e um  professor suplente (que será posteriormente definido pela 
Direção da FAENF). O Professor Carlos Leonardo, manifestou-se quanto à recomposição do 
Conselho, emitindo a opinião de que a composição deve ser integrada por todos os 
Professores da FAENF. Nesse momento, a Conselheira Maria Clara informou que a Comissão 
constituída para coordenar essa recomposição, deverá proceder estudos e consultas ao 
Regimento Geral da UFPA e às legislações que sirvam de base para as tomadas de decisões  
para proceder a condução. Em seguida, passou-se para a análise dos Planos de Ensino das AC 
e Cronogramas das AC do novo PPC para a vigência do PL3, a Presidente referiu que alguns 
Planos de Ensino, ainda apresentaram não conformidades com relação à padronização do 
modelo sugerido, sendo esses: Ciências biológicas; Ciências Morfofisiológicas e Processos 
Patológicos Gerais. Dentre as AC cujos Planos de Ensino e Cronogramas não foram entregues 
e nem justificado, consta a AC de Fundamentos de Epidemiologia. A presidente destacou 
ainda a observação feita na Ementa do Plano da atividade de Processos Patológicos Gerais do 
ICB enviada por e-mail pela Docente Carolina Rosal de Souza, responsável por Fisiologia 
Humana, ela destacou que a Ementa e Referências apresentadas no PPC não possuem 
nenhuma relação com atividade curricular Ciências Morfofisiológicas. Sobre essas 
observações o Conselheiro Rômulo do ICB, manifestou-se em nome dos Docentes daquele 
Instituto, referindo que eles acatariam as sugestões da direção da FAENF e fariam os ajustes 
das não conformidades apresentadas. Nesse momento, outros conselheiros referiram a 
observação de divergências entre o PPC final apresentado e as propostas que tinham sido 
aprovadas no âmbito das reuniões do NDE. Diante disso, surgiu a proposta de composição de 
um novo NDE, já que o anterior teve seu mandato encerrado em dezembro de 2019, sem que 
houvesse a recomposição, o que foi aprovado pelos Conselheiros, ficando a Comissão 
composta pelas professoras Roseneide Tavares, Maria Clara Figueiredo e Geyse Aline Dias, 
acordado de reunirem-se na próxima terça feira 26/10/2021 às 14 horas para dar 



prosseguimento ao ato. Os Planos de Ensino das ACs do novo PPC foram então aprovados 
com ressalvas pelos Conselheiros. Em seguida passou-se para a análise dos Planos de Ensino 
e Cronogramas das AC do antigo PPC para a vigência do PL3. A Presidente destacou que 
também neste grupo algumas AC não enviaram os Planos de Ensino e/ ou Cronograma de 
Atividades no prazo estipulado, a exemplo da Qualificação de Projetos de Pesquisa e Médico 
Cirúrgica. Essas situações serão tratadas de forma isolada e alargada novos prazos para os 
envios. Assim, diante da exposição dos fatos, os Conselheiros aprovaram os Planos 
apresentados com as devidas ressalvas. O item a seguir tratou do Concurso público para 
professor do magistério superior- Enfermagem Clínica em regime de D.E, cuja relação de 
Temas propostos para o concurso, segundo o parecer do Conselho do PPGENF carecia da 
inclusão de dois temas: Sistematização da Assistência as Afecções do Sistema Tegumentar e, 
O papel do Enfermeiro na Central de Material e Esterilização. A Presidente informou que o 
documento encontrava-se parado no ICS há pelo menos dois meses em decorrência da não 
inclusão anterior dos temas solicitados pelo PPGENF; fato esse que poderia resultar na perda 
das duas vagas de professores tão necessárias para a FAENF. A proposta de inclusão dos dois 
temas foi então aprovada pelos Conselheiros. O item referente aos relatórios parciais de 
Projetos de Extensão/ Monitoria, foi retirado de pauta em função da não apresentação de 
nenhum documento. Passou-se então para o item referente à apresentação da Portaria de Vice 
Coordenação do PPG do Professor Diego Rodrigues, a qual foi dada em ciência para os 
Conselheiros. Finalizando a pauta de proposições, apreciou-se a solicitação de um grupo de 
alunos da turma 2017-B que solicitaram por meio de documento a oferta de mais cinco (05) 
Atividades Curriculares, sendo uma do oitavo e quatro do nono semestres, acrescidas às 
quatro que já estão ofertadas no SIGAA (duas do sétimo e duas do oitavo semestres).  O 
objetivo desta solicitação visa a conclusão do curso pelos discentes durante o PL3, para fins 
de concorrência para os próximos Editais de seleção para Residência e Mestrado. Com 
relação a esse pleito, a Coordenação acadêmica elaborou uma planilha que evidenciou o 
excedente de carga horária conforme a solicitação dos discentes conforme apresentado a 
seguir: o acréscimo de mais 812h(2) às 578 h (1), já previstas para o PL3, perfazendo um total 
de 1.390h (3). Assim, considerando que o PL3 tem um período total de 15 semanas, em 
função do momento de pandemia vivido, ao invés das 18 semanas normais dos períodos 
letivos, a carga horária pretendida se traduziria em 92,66 horas semanais. Considerando que 
no PL 3 2021, essas 15 semanas se traduzem em 90 dias, às 1.390 horas pleiteadas, teriam que 
ser cumpridas em torno de 15 horas diárias, fato esse que inviabilizaria o cumprimento da 
carga horária mínima prevista nas DCNs. Especificamente pelo fato da pandemia impactar na 
limitação dos campos de estágio, em que os hospitais em função de cumprir às normas de 
biossegurança, limitam o acesso de dois a três estagiários por campo. Com base nessas 
questões, a Coordenação Acadêmica emitiu parecer desfavorável ao atendimento do pleito 
dos alunos e submeteu o parecer à apreciação do Conselho da FAENF. Após a apresentação 
da conselheira Maria Clara, o Professor Rômulo, manifestou-se dizendo que entendia a 
vontade dos alunos em concluir a graduação e galgar novos saberes, mas que a solicitação, 
além de ferir as leis como a Lei das Diretrizes Básicas da Educação (LDB) e Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN´s) e legislações do Estágio da UFPA ferem e não garante a 
qualidade do processo ensino aprendizagem dos alunos. Assim, as Professoras Glenda Naiff e 
Geyse Aline, se manifestaram quanto a necessidade da observância a Portaria do MEC, que 



autoriza a abreviação da formatura dos cursos da área da Saúde em função da Pandemia do 
novo Coronavírus. Nesse aspecto, a Professora Roseneide Tavares, esclareceu que 
supramencionada Portaria, diz respeito a abreviação da formatura dos alunos que já tivessem 
cumprido 75% dos cursos da área da Saúde, o que não é o caso da turma 2017-B, que 
encontra-se  atualmente cursando o sétimo semestre. A Presidente e outros Conselheiros, 
indagaram se a turma 2017-B encontrava-se em atraso em seu tempo previsto para a 
formatura e de acordo com a Prof. Roseneide Tavares, devido à pandemia, todas as turmas 
encontravam-se em atraso. Nesse segmento, considerando as explicações dadas e o fato de 
que o pleito dos alunos os levaria a uma jornada de 15 horas diárias, além da dificuldade com 
quantitativo de professores e as restrições dos campos de estágio. Considerando, as 
normativas do Bandeiramento verde da UFPA e as regras de biossegurança do contexto de 
Pandemia e, principalmente o prejuízo da qualidade do ensino, os Conselheiros votaram pelo 
indeferimento à solicitação dos discentes. A seguir a sessão foi aberta para o que ocorrer. 
Nesse ensejo, a Professora Roseneide Tavares apresentou a solicitação de liberação dela e da 
professora Hilma Souza nos dias 21 a 23/10 para viagem ao município de Soure-Marajó com 
o objetivo de avaliar a Rede de Saúde do Município em que serão desenvolvidas atividades 
práticas do Projeto Multicampi Saúde da Criança- PROEX/ UFPA/ Ministério da Saúde. 
Após serem feitos os esclarecimentos solicitados pela Presidente sobre o Planejamento das 
Professoras em decorrência da vigência do PL3 e constatado o não prejuízo às atividades de 
ensino, aprovou-se a liberação das Professoras para viagem de 03 dias. A professora Geyse 
Aline solicitou esclarecimentos quanto ao projeto Multicampi, uma vez que os professores de 
Semi internato em Saúde Coletiva têm sido informados pelos alunos, que eles irão creditar a 
AC, sem que tenha havido informe oficial por parte da coordenação do Projeto. A Professora 
Roseneide esclareceu sobre a carga horária do projeto Multicampi para os alunos e como 
proceder com a avaliação da documentação para a efetivação do crédito pelos Professores.  
Na oportunidade, o Professor Carlos Leonardo, manifestou-se quanto a necessidade de  
proceder a seleção dos professores para atuar nesses Projetos que se efetivam com recursos 
públicos por meio de  Edital para concorrência e não por indicação. Assim, a  Presidente 
agradeceu às contribuições e sugestões dos Professores, ficando de levar as demandas ao 
ICS/PROEX para verificar essas possibilidades. E em não tendo mais nada a ser tratado a 
reunião encerrou-se às 19:30h e foi redigida a presente Ata, a qual deverá ser lida e assinada 
pelos Conselheiros presentes. 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 26/10/2021 09:27 )
EDFICHER MARGOTTI

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: ###367#4

 (Assinado digitalmente em 25/10/2021 15:55 )
FABIANNE DE JESUS DIAS DE SOUSA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: ###338#3

 (Assinado digitalmente em 25/10/2021 17:38 )
FRANCIANE DO SOCORRO RODRIGUES GOMES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: ###310#0

 (Assinado digitalmente em 25/10/2021 14:45 )
FRANCILENE DA LUZ BELO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: ###136#9

 (Assinado digitalmente em 25/10/2021 13:13 )
GEYSE ALINE RODRIGUES DIAS
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: ###390#6

 (Assinado digitalmente em 26/10/2021 23:08 )
GLENDA ROBERTA OLIVEIRA NAIFF FERREIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: ###031#1

 (Assinado digitalmente em 26/10/2021 11:07 )
IRENE DE JESUS SILVA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: ###535#2

 (Assinado digitalmente em 26/10/2021 16:33 )
MARCIA SIMAO CARNEIRO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: ###134#3

 (Assinado digitalmente em 25/10/2021 13:15 )
MARIA CLARA COSTA FIGUEIREDO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: ###817#6

 (Assinado digitalmente em 25/10/2021 16:27 )
ROMULO AUGUSTO FEIO FARIAS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICB (11.30)

Matrícula: ###532#8

 (Assinado digitalmente em 25/10/2021 15:28 )
SILVIO EDER DIAS DA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: ###368#0

 (Assinado digitalmente em 27/10/2021 16:46 )
CLARA ALICE MONTEIRO SORANSO

DISCENTE

Matrícula: 2018#######0
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