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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE
DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS
DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

Aos vinte seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, na sala
virtual (meet.google.com/doq-jzks-cfd) aberta e gravada pela direção da Faculdade de
Enfermagem (FAENF) situada no Campus Universitário do Guamá da Universidade
Federal do Pará (UFPA), foi realizada a Reunião Extraordinária do Conselho da
Faculdade de Enfermagem da UFPA, sob a presidência da profª Drª Vera Lúcia de
Azevedo Lima, diretora, em exercício da Direção da Faculdade de Enfermagem,
acompanhada pela vice-diretora profª Drª Dirce Nascimento Pinheiro. Estiveram
presentes os seguintes conselheiros: profª Drª. Edficher Margotti; profª Drª. Irene de
Jesus Silva; profª Franciane do Socorro Rodrigues Gomes; profª MSc. Geyse Aline
Rodrigues Dias; profª MSc. Maria Clara Costa Figueiredo; profª MSc. Francilene
da Luz Belo; profº Drº. Silvio Eder Dias da Silva; os discentes membros do Centro
Acadêmico de Enfermagem (CAENF) - Profª Berenice Morais Pinto: Hanna Villas,
Albertth Lima e Clara Soranso. Ausências justificadas: Profª MSc. Claudia Ribeiro
Menezes. Convidados: prof. Drº. Diego Pereira Rodrigues, profª Drª Marcia Simão
Carneiro, profª Drª Elyade Nelly Pires Rocha Camacho, profª Drª Andressa Tavares
Parente, profª MSc. Silvia Cristina Santos da Silva e os demais alunos da turma
2017/4 (lista de nomes em anexo). ABERTURA. A presidente iniciou a Reunião,
apresentou o ponto de pauta específico: organizar as práticas dos alunos do 6º semestre,
turma 2017/4 referente à atividade curricular (AC) Enfermagem Obstétrica, realizada na
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA). Passou a palavra para a
aluna representante de turma a aluna Amanda Loyse da Costa Miranda, que apresentou
uma planilha sobre a situação vacinal dos alunos do sexto semestre, esclareceu as
dúvidas de alguns professores, sendo que temos: 9 alunos com as duas doses do
imunizante e não foram para a prática ainda, e 6 alunos sem imunização alguma e
também não foram para a prática. Os demais alunos da referida turma já completaram a
carga horária proposta pela AC. Houve as falas das professoras: Drª Márcia Simão
Carneiro, que relatou que alguns professores ainda não receberam a segunda dose da
vacina, e pediu empenho por parte da direção da faculdade em viabilizar junto ao ICS e
Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), a vacinação de todos os alunos e professores
envolvidos no processo. A profª Drª Elyade Nelly Pires Rocha Camacho relatou que
no período que contraiu o COVID-19, estava em atividade prática, sem saber dizer se
contraiu lá ou em qualquer outro lugar, e que somente hoje pode ser imunizada,



destacando a importância da imunização antes de ir aos campos de prática. A profª Drª
Edficher Margotti, se mostrou em contrário às voltas aos cenários de práticas, sem a
vacinação das duas doses do imunizante e respeitado o período de janela imunológica e
reiterou a importância de todos os alunos e professores estarem imunizados, para só
assim retornarem aos seus campos de prática. A profª MSc. Maria Clara Costa
Figueiredo, concordou com as falas das professoras, também pediu urgência no
processo de vacinação dos alunos e professores, lembrou-se de uma proposta feita por
ela, em alterar as AC no SIGAA, ministrando todas as teorias primeiro e pensando na
prática posteriormente, e ainda se propôs a colaborar nos cenários de práticas quando
todos estiverem imunizados. Foi pedido para que o prof. Drº. Diego Pereira Rodrigues
se manifestasse, o mesmo disse que tem a situação vacinal completa, se propôs a alterar
o cronograma de práticas hospitalares da AC de Enfermagem Obstétrica, onde irá
colocar os alunos sem a segunda dose da vacina, para estarem indo aos cenários de
prática por volta do mês de agosto, que é o período em que eles estarão imunizados,
disse que sozinho não consegue colocar em dia essa demanda de práticas e solicitou que
fosse enviado para o Instituto de ciências da Saúde (ICS), um pedido de autorização
para a realização das referidas práticas, sendo que em nota de esclarecimento emitida
pelo ICS no dia 21 de maio deste, onde refere à possibilidade (não obrigatoriedade) de
atividades presenciais serem em caráter exclusivo e restrito a formandos. A solicitação
do profº foi aceita por todos do conselho. A profª Drª Dirce do Nascimento Pinheiro se
manifestou e disse que irá solicitar a colaboração da profª substituta Thais Lopes do
Amaral Uchôa nas práticas da referida AC, já que a mesma tem a vacinação completa.
A profª MSc. Geyse Aline Rodrigues Dias pediu a palavra e expressou as dúvidas dos
alunos referidas pelo chat, “por que o 7º semestre está em prática sem terem a vacina ?”,
a profª Drª Edficher Margotti falou que essa situação não passou pelo conselho, e
muito menos autorizado pelo órgão, foram os próprios alunos que decidiram ir para os
cenários de práticas sem terem o esquema vacinal completo e ainda assumiram o risco
assinando um termo de conhecimento de risco. Também esclareceu o termo “xepa”,
usado pela profª Drª Dirce Nascimento Pinheiro, que se trata de doses remanescentes
que devem ser aplicados até o fim do dia, e geralmente quem recebe as doses
remanescentes são os profissionais que estão colaborando no processo e campanha de
vacinação, sendo que por esse motivo muitos alunos dos mais variados semestres já
foram vacinados com a segunda dose do imunizante contra o Coronavírus.
Posteriormente, a discente Amanda Loyse perguntou se os alunos do 6º semestre, caso
quisessem, poderiam decidir por irem para as práticas hospitalares sem estarem
completamente imunizados, entretanto foi votado pelos Conselheiros que não poderiam.
O prof. Drº. Diego Pereira Rodrigues, solicitou para que no mesmo documento que
seria enviado ao ICS, também fosse solicitado para que a Faculdade de Enfermagem
(FAENF) fosse a responsável e gestora pelo posto de vacinação localizado no térreo do
prédio Mirante do Rio, no setor básico do Campus Guamá, da UFPA. As professoras
Drª Vera Lúcia de Azevedo Lima e Drª Dirce do Nascimento Pinheiro, direção da
FAENF, se abstiveram da solicitação, que foi aprovada pelos conselheiros. A explicação
dada pela profª Drª Dirce do Nascimento Pinheiro, foi de que; em nome da Comissão
de Residência Multiprofissional (COREMU), ela apenas colaborou na edição do
projeto, mas a concepção do projeto surgiu da Reitora, sendo vinculado à Pró Reitoria
de Extensão (PROEX), tendo a chancela da SESMA. Nada mais havendo a tratar, a
ata foi compartilhada por e-mail, aprovada pela totalidade dos conselheiros presentes à
Reunião, e assinada.
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PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: 1139066

 (Assinado digitalmente em 27/05/2021 20:12 )
IRENE DE JESUS SILVA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: 2153592

 (Assinado digitalmente em 27/05/2021 20:11 )
MARIA CLARA COSTA FIGUEIREDO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: 2581706

 (Assinado digitalmente em 27/05/2021 19:47 )
SILVIO EDER DIAS DA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: 2436880

 (Assinado digitalmente em 27/05/2021 20:03 )
VERA LUCIA DE AZEVEDO LIMA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: 2153124

 (Assinado digitalmente em 27/05/2021 21:19 )
CLARA ALICE MONTEIRO SORANSO

DISCENTE

Matrícula: 201806540140

 (Assinado digitalmente em 27/05/2021 21:21 )
ALBERTTH ALEX DA SILVA LIMA

DISCENTE

Matrícula: 201806540133

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sipac.ufpa.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1172 2021 ATA DE REUNIÃO 27/05/2021 f8d80effe0

https://sipac.ufpa.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

