
 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE 

ENFERMAGEM.  

 

Ao décimo quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, as 10h15 na 

Sala de Reunião da FAENF/ICS/UFPA, ocorreu de forma presencial à reunião ordinária 

do conselho presidida pela Profa. Dra. Márcia Simão Carneiro. Estiveram presentes: 

Profa. Dra. Maria Clara Costa Figueiredo, Profa. Dra. Fabianne de Jesus Dias Sousa, 

Profa. Dra. Sandra Helena Isse Polaro, Profa. Dra. Andréa do Socorro C. de Araújo 

Sousa, Prof. Me. Rômulo Augusto Feio Farias, Profa. Dra. Ana Rosa Botelho Pontes, 

Profa. Dra. Roseneide dos Santos Tavares. Diretora Geral do ICS: Prof. Dra. Eliete 

Cunha Araújo. Representante discente: Não houve. Representante Técnico 

Administrativo: Ivania Lameira da Silva Vieira. Procedeu-se a reunião com boas vindas. 

I- INFORMES: Não houve. II- PROPOSIÇÕES: III- Ordem do dia: 1. Convênio 

entre UFPA e o Instituto Social Mais Saúde que gerencia o Hospital Abelardo Santos, o 

objeto do convênio é formalizar a parceria entre ensino serviço para o estágio 

obrigatório dos discentes do 7ª semestre da Atividade Curricular Semi Internato em 

Enfermagem Obstétrica, duas turmas com cerca de 80 alunos sobre a responsabilidade 

das Professoras Ellyade Camacho e Elisângela Ferreira.  A presidente falou da 

necessidade desse convênio para abertura de Campo na área da saúde da mulher, por 

que a Faculdade está vivendo uma situação de restrição no campo da Santa Casa de 

Misericórdia desde o semestre passado, pois de acordo com as reuniões realizadas com 

a Gerência de Ensino e Pesquisa da Instituição, os alunos da UFPA não são prioridade 

nesse campo, primeiramente são duas Faculdades privadas e a Estadual. No ano 

passado, esse assunto foi tratado em reunião com os Diretores do ICS, assim como 

situação da contrapartida assinada em 20218. Diante da ausência de qualquer 

possibilidade de receber os alunos da UFPA para o segundo semestre de 2022, surgiu a 

oportunidade de pleitear o campo de prática no hospital Abelardo Santos. Diante do 

exposto, tendo em vista a urgência da aprovação do contrato para o inicio das 

atividades, a Profa. Maria Clara (Diretora em exercício) no período de 06 a 14/09/2022 

entrou em contato com um dos Diretores do Hospital que a encaminhou para a 

Assessoria Jurídica e realizou as orientações sobre o convênio entre UFPA e o Hospital 

Abelardo Santos. Em seguida eles mandaram um modelo de contrato para que se desse 

seguimento. A Presidente pediu para a Profa. Maria Clara fazer a leitura desse contrato. 

Após discussão o contrato foi aprovado pelo conselho por unanimidade. 2. Aprovação 

do Relatório Final do Curso de Especialização em Saúde Coletiva da Faculdade de 

Enfermagem, realizado no período de 20/05/2019 a 30/04/2022, sob a coordenação da 

Profa. Dra. Márcia Maria Bragança Lopes, realizado Ad Referendum em julho de 2022 

pela Direção da Faenf, foi aprovado pelo conselho por unanimidade. 3. Apreciação do 

Ofício da PROPESP em relação a aprovação do Relatório acadêmico do curso de  

Especialização em controle, prevenção e intervenção na violência, coordenado pela 

docente Vera Lúcia de Azevedo Lima; relatório este que foi desmembrado do relatório 



financeiro. Na reunião ordinária anterior a comissão que analisou o Relatório final do 

referido curso, não havia dado parecer favorável, o que culminou na presença da 

Diretora Geral do ICS- Profa. Dra. Eliete da Cunha na reunião do conselho da FAENF. 

Na oportunidade, a Profa. Eliete Araújo explicou sobre a situação das pós-graduações 

suspensas para o ICS e da pendência da entrega dos certificados aos alunos dessa 

especialização até que se aprovem os relatórios e pedir para o Conselho da Faculdade 

atender o ofício da PROPESP. A Profa. Sandra Polaro e os demais conselheiros se 

manifestaram contra a aprovação, por entenderem que não compete a Faculdade de 

Enfermagem aprovar o relatório e sim a Câmara de Pesquisa do ICS. Depois de muita 

discussão sobre o assunto, a Profa. Eliete Araújo concordou com o conselho. 4. 

Aprovação do Planejamento da Atividade acadêmica do Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Enfermagem Neonatal, coordenado pela Profa. Me. Maria Amélia Fadul 

Bitar, aprovado Ad Referendum em julho de 2022 pela Direção da Faenf, aprovado por 

este conselho por unanimidade. 5. Prorrogação do Curso de Especialização em 

Enfermagem em Urgência e Emergência com ênfase no trauma, sobre coordenação da 

Prof. Francilene da Luz Belo, aprovado pelo Conselho por unanimidade. IV- O QUE 

OCORRER: No que se refere ao tramite de documentos ao ICS, a Profa. Eliete da 

Cunha Araújo, explicou que os assuntos administrativos são direcionados a Direção 

geral do ICS e os assuntos acadêmicos direcionados a Coordenação Acadêmica. Falou 

também que vai retomar as reuniões itinerantes, de acordo com o cronograma cada 

Faculdade terá a oportunidade de ceder o espaço, para que aconteçam as reuniões da 

Congregação.  ENCERRAMENTO: Nada mais havendo tratar, eu, Ivania Lameira da 

Silva Vieira, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos 

os presentes, seguindo os trâmites legais. Belém, quinze de setembro de dois mil e vinte 

dois.  

 

 

 

 

 


