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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE 

ENFERMAGEM.  

 

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

Sala de Reunião da Faenf/Ics/Ufpa, ocorreu de forma presencial a reunião ordinária do 

Conselho presidida pela Prof. Dra. Márcia Simão Carneiro. Estiveram presentes: Prof. 

Dra. Fabianne Sousa, Prof. Dra. Sandra Polaro, Prof. Dra. Regina Ribeiro, Prof. Dra. 

Andressa Parente, Prof. Dra. Viviane Ferraz, Prof. Dra. Ana Rosa Pontes, Prof. Dra. 

Roseneide Tavares, Prof. Me. Maria Clara Figueiredo, Prof. Dra. Vera Lima e 

Representante discente: Lucas Padilha. Procedeu-se a reunião com os seguintes 

informes: infraestrutura predial da FAENF (equipamentos e laboratórios) - Foi 

esclarecido pela Prof. Márcia Simão, que no mês de Julho houve uma reforma geral, 

dentre as diversas atividades, ocorreu a troca do forro das salas da Direção, forro 

externo próximo aos banheiros dos professores, troca de fechaduras, consertos de vasos 

sanitários, e aquisição de 03 ar-condicionados (Splits). Após a reforma, ainda no mês de 

julho, o Sr. Fábio (CPGA) juntamente com a profa. Eliete Cunha fizeram visitas às 

instalações da Faenf, após a constatação da necessidade de mais três novas Splits, a 

Faenf foi contemplada, sendo assim divididas: laboratório de habilidades, sala dos 

professores e sala do CAENF. Na oportunidade, sobre o pedido de materiais técnicos, 

fora informado pela Prof. Maria Clara, que até o dia 29/08, poderá ser encaminhado 

lista de material técnico/ equipamentos e passagens aéreas para o ano de 2023. Assim, a 

Prof. Márcia Simão orientou que as (os) Conselheiras (os) comuniquem para os 

professores dos semestres para que façam a estimativa das necessidades e enviem pelo 

email da Faenf até a data prevista. Quanto a solicitação de materiais do laboratório, a 

Prof. Fabianne Sousa, pontuou que recebeu na semana passada uma pequena quantidade 

de materiais (Termômetros, Luvas, Fitas métrica, Scalps, Fronhas, Lençóis, 

Torneirinhas, Coletores perfuro-cortante e Cateteres). No entanto, ressaltou que já foi 

encaminhado ao e-mail da Direção a lista de materiais para a utilização no semestre (em 

meados de agosto) para ser submetido no Sipac. Ordem do dia: Solicitação de 

afastamentos de curta duração de docentes para os seguintes eventos e períodos: 1-  II 

Congresso Internacional da Redesam- de 17 a 21 de agosto de 2022, na cidade de 

Ribeirão Preto- São Paulo- Prof. Dra. Sandra Polaro. 2- 24º CBCENF- no período de 

12 a 15 de setembro de 2022, na cidade do Ceará- Fortaleza. Profas Dra. Márcia 

Simão Carneiro; Prof. Dra. Ellyade Nelly Camacho; Prof. Me Andrea Pessoa da 

Cruz; Prof. Me Geyse Aline Rodrigues Dias. 3- XXXI Congresso Brasileiro de 

Nefrologia, XIII Congresso Luso- Brasileiro de Nefrologia e XIX Congresso Brasileiro 

de Enfermagem em Nefrologia no período de 20 a 24 de setembro de 2022, na cidade de 

Florianópolis- Prof. Me Andrea Pessoa da Cruz. 4- VI Simpósio Brasileiro de 

Estomaterapia estomias, feridas, incontinências-SOBEST, no período de 23 a 27 de 

setembro de 2022, na cidade de Salvador- Bahia. Prof. Dra. Regina Ribeiro. 5-VIII 

Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência adulto e pediátrico e VI Congresso 



Brasileiro de Enfermagem de Emergência adulto e pediátrica no período de 13 a 

17/09/2022, na cidade de Florianópolis/ SC. Prof. Me Francilene Bello. 6- Reunião 

internacional com o intuito da realização de visita técnica no período de 22 de outubro a 

29 de outubro de 2022. Essa visita técnica foi contemplada por uma bolsa, valor único 

via edital PACI 08/2022 com vistas a fortalecer a cooperação interinstitucional de 

programas stricto-sensu, com futuras parcerias científicas internacionais junto a 

instituição de ensino Universidade de Coimbra (Faculdade de Medicina – FMUC) e 

Hospital Universitário de Coimbra, Portugal. Prof. Dra. Fabianne de Jesus Dias de 

Sousa. 7- 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, período de 19 a 24/10/2022, na 

cidade de Salvador- Prof. Dra. Nádile Juliane Costa de Castro. Foi esclarecido pela 

Profº Márcia Simão, que todas as solicitações de afastamento por curto período de 

tempo ou não, devem ser inseridas no SIPAC, entrar no Link- abertura de processo, 

endereçar a Faenf, após a apreciação do Conselho e de posse da Ata, anexar no sistema 

e encaminhar ao ICS a CAD que deverá submeter a reunião da congregação do ICS. 

Solicitação de liberação dos alunos através de documento enviado pelo CAENF para o 

12 Cbcenf (12 a 15/09/2022), após discussão, foi aprovado por unanimidade, o 

Conselheiro Lucas Padilha (representante discente), informou que será enviada uma 

lista por turma e semestre para os professores. As Profas. Sandra Polaro e Andressa 

Parente ressaltaram a importância da participação dos alunos nos eventos científicos, 

bem como o envio dos certificados posteriormente a Direção. Análise do pleito do 

Professor Rafael Cleison da Silva Santos da UNIFAP, que manifesta interesse em 

permuta/remoção para a UFPA, realizado a leitura do parecer elaborado pela Prof. Dra. 

Marília Oliveira, informando, de maneira abrangente, sobre sua trajetória na 

universidade. Na oportunidade, a Prof. Maria Clara, esclareceu sobre os códigos de 

vagas e concursos e enfatizou o número de vagas para os concursos de Enf. Clínica e 

Cirúrgica (01 vaga cada), além dos PSS, estão aguardando a abertura da Plataforma 

Athena para a sua realização. Sobre esse assunto, a Prof. Ana Rosa, sugeriu que ao 

invés da realização do PSS, fosse realizado concurso efetivo devido a necessidade da 

Faculdade. Diante as discussões o conselho aprovou por unanimidade a REMOÇÃO 

do Professor solicitante para UFPA no código de vaga do professor Tarcísio ou Carlos 

Leonardo. Solicitação da Aprovação de Relatório Final de Curso de Especialização em 

Controle, Prevenção e Intervenção na Violência da Faculdade de Enfermagem- 

realizado no período de agosto de 2017 a março de 2019, realizado a leitura do parecer 

elaborado pelas Prof. Dra. Sandra Polaro e Prof. Dra. Marília de Oliveira, com resultado 

de parecer DESFAVORÁVEL por faltas de documentos. Após o assunto ser colocado 

em discussão/votação, foi acatado pelos conselheiros o parecer desfavorável por 

ausência de documentos conforme Resolução do CONSEPE (4091 de 21/03/2012). 

Obtido uma abstenção de voto da Prof. Vera Lima devido conflito de interesse. 

Solicitação de autorização de pesquisa de doutorado na Faenf/Ics/Ufpa- Gesiany 

Miranda Farias- Doutoranda da UFSC, realizada a leitura do parecer pela Prof. Dra. 

Rosineide Tavares e Prof. Dra. Andressa Parente, emitido parecer FAVORÁVEL 

CONDICIONAL, desde que a doutoranda apresente o projeto de pesquisa, folha de 

rosto e carta de aceite do orientador. Quando colocado em votação, foi aprovado pelos 

Conselheiros, de acordo com as pareceristas. Solicitação de mudança de Regime de 

Trabalho de 40h para dedicação exclusiva da Prof. Dra. Joyce dos Santos Freitas e do 

Prof. Dr. Evanildo Lopes de 40hs com dedicação exclusiva para 40hs, devido a 

conclusão do curso de medicina ocorrida em 17/08/2022. Ambos aprovados por 

unanimidade pelos Conselheiros. Aprovação dos Planos de Ensino que integram o novo 

PPC validados pelo NDE das AC: Antropologia, Saúde e Enfermagem; Fundamentos da 

Epidemiologia em Saúde; Empreendedorismo e Inovação em Saúde; Saberes e Práticas 



em Saúde Mental; Enfermagem em Saúde Coletiva; Políticas e Organização dos 

Serviços de Saúde, após as discussões foram aprovados, com uma observação da Prof. 

Regina Cunha ao NDE, quanto alguns pontos no plano de ensino da AC de 

Antropologia. Assim, Prof. Sandra Polaro solicitou o retorno desse plano ao NDE. 

Assim, a Prof. Márcia Simão solicitou aos conselheiros que repassem aos professores 

integrantes dos semestres a confecção do cronograma integrado entre as AC, a Prof. 

Maria Clara ressaltou que os alunos solicitam esse cronograma integrado para que 

possam se programar durante o semestre. No que ocorrer: A Prof. Sandra Polaro 

informou que sua aluna de PIBIC, recebeu prêmio no congresso da Redesan ocorrido 

em Ribeirão Preto nesse mês de agosto. A Prof. Ana Rosa referiu que fez uma visita na 

UMS Guamá e informou sobre a perda de espaços físicos e equipamentos, visto que 

algumas salas estão em uso para outros cursos. A Prof. Márcia Simão, disse que fará 

uma visita juntamente com a Prof. Maria Clara. A Prof. Fabianne Sousa comunicou que 

estará com alunos de medicina e enfermagem com o Pet saúde, nessa mesma unidade a 

partir de setembro. A Prof. Regina Cunha, perguntou sobre qual semestre representa 

(devido a lamina de transição do PPC), bem como sobre a INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 01/2022 – PROEG/UFPA do dia 07/06/2022 que dispõe, de forma 

excepcional e temporária, sobre as diretrizes acadêmicas para a normatização e 

realização das atividades do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, flexibilizando a 

sua forma de elaboração, de apresentação e de defesa, em virtude das consequências 

decorrentes da pandemia da COVID-19 em relação as notas de lançamento do TCC I. 

Nesse caso, a Prof. Andressa Parente esclareceu que foi instituída uma comissão de 

professores que analisaram essas situações. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 

tratar, eu, Fabianne de Jesus Dias de Sousa, lavrei a presente ata, que depois de lida e 

aprovada, será assinada por todos os presentes, seguindo os trâmites legais. Belém, 

vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte dois.  
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