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Ata da Reunião Ordinária do Conselho da Faculdade de Enfermagem, realizada no dia vinte e 1 

quatro de março de dois mil e vinte e dois, às dez horas, na sala de reunião, sob a Presidência 2 

da Profa. Dra. Márcia Simão Carneiro, Diretora da Faculdade de Enfermagem. Estiveram 3 

presentes os seguintes Conselheiros Titulares: Profa. MSc. Maria Clara Costa Figueiredo, Vice 4 

Diretora da FAENF, Profa. Dra. Regina Ribeiro Cunha; Profa. Dra. Viviane Ferraz Ferreira de 5 

Aguiar; Profa. Dra. Sandra Helena Isse Polaro; Profa. Dra. Andressa Tavares Parente. 6 

Conselheiros Suplentes: Profa. Dra. Roseneide dos Santos Tavares; Profa. Dra. Vera Lúcia de 7 

Azevedo Lima. Faltas justificadas: Profa. Dra. Fabianne de Jesus Dias de Sousa, Profa. Dra. Ana 8 

Rosa Botelho Pontes e Profa. MSc. Francilene da Luz Belo. Representante dos Técnicos 9 

Administrativos: Ivania Lameira da Silva Vieira. Representante do Centro Acadêmico de 10 

Enfermagem o Discente: Lucas Padilha Salgado. ABERTURA - A Presidente Márcia Simão 11 

Carneiro deu boas vindas e faz a chamada dos Conselheiros. COMUNICAÇÕES: 01. Retorno 12 

sobre a reunião da Direção da Faenf com a Diretoria do ICS sobre a sala de vacina na Faenf, 13 

conforme solicitação da SESMA. A Profa. Márcia informou que o resultado da conversa com a 14 

Direção do ICS foi que a Profa. Eliete aconselhou a Faculdade a verificar a possibilidade de 15 

lastro para a realização de um concurso público para Enfermeiros e Técnicos junto à PROGEP, 16 

essa seria a solução, porque no momento não existe a possibilidade. 02. Informou sobre a 17 

seleção para bolsa de Monitoria da atividade curricular Enfermagem Clínica, da Profa. Glenda 18 

Roberta Ferreira Naiff foram disponibilizadas duas bolsas, que será publicado no site da 19 

faculdade. 03. Comunicou também que Foi feita uma seleção de bolsa de Monitoria da 20 

atividade curricular Doenças transmissíveis, da Profa. Danielle Saraiva foram disponibilizadas 21 

duas bolsas. Houve discussões a respeito da emissão de certificados para monitoria voluntária 22 

sem bolsa. O que ficou decidido é que a direção irá solicitar da PROEG informação mais precisa 23 

a respeito do assunto. Outra situação é se o voluntário poderá depois ser bolsista efetivo sem 24 

passar pelo processo seletivo. E por fim, criar um único edital congregando as diversas 25 

atividades curriculares para o próximo semestre. 04. Implantação do Estágio Supervisionado 26 

com supervisão do docente. A Profa. Márcia falou do momento que estamos vivenciando com 27 

a implantação do novo projeto pedagógico e, por conseguinte a implantação do estágio 28 

supervisionado que não é novidade, porque já existia com o nome de semi-internato, mas que 29 

nunca se conseguiu fazer por conta de parceria com os enfermeiros dos serviços, com as 30 

consequências da pandemia estamos com dois currículos com praticamente 02 turmas em 31 

todas as atividades curriculares e literalmente não tínhamos professores e nem o local para 32 

colocar os 36 alunos. Em seguida passa a palavra para a Profa. Andrea Pessoa, Coordenadora 33 

de estágio que fez um resumo de como está sendo a parceria com as instituições hospitalares. 34 

A Profa. Andrea falou que a primeira parte do processo foi a inclusão do Hospital João de 35 

Barros Barreto, houve um momento de treinamento junto aos preceptores. A gerência do 36 
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hospital foi comunicada juntamente com a chefia da enfermagem, a causa foi bem aceita, 37 

houve apresentação do projeto pedagógico do curso, de como seria o estágio curricular 38 

supervisionado em enfermagem com envolvimento dos enfermeiros do hospital, os 39 

convocados apareceram no treinamento e puderam tirar as dúvidas. Ainda com a palavra falou 40 

que o projeto apresentado foi feito por uma comissão que criou o sistema de avaliação com 41 

base nas competências e habilidades. No momento foram ofertadas 15 vagas com supervisor 42 

presente. Outro campus é o Hospital de Clínicas que no momento está sem aluno da 43 

Faculdade de Enfermagem, está sendo pleiteada a pediatria. Falou que o objetivo em relação 44 

ao estágio supervisionado é o gerenciamento do cuidado e não priorizar procedimentos e nem 45 

especialidades. O outro campus é o Hospital Metropolitano com cinco (05) alunos alocados 46 

junto com a Profa. Francilene Belo e por último está sendo negociado com o Hospital Bettina 47 

Ferro para alocar cinco (05) alunos.  Concluiu que é um Projeto inovador para integrar o 48 

serviço ao ensino. A Profa. Márcia falou que foi feito um acolhimento de três(03) dias com a 49 

turma, apresentando no primeiro dia o projeto pedagógico, o que é o estágio supervisionado, 50 

qual objetivo, qual o papel do estagiário, qual o papel do preceptor, do professor supervisor;  51 

no segundo dia teve um trabalho com a professora, Aline  Macedo e Raíssa Florêncio 52 

especificamente com abordagens nas relações interpessoais e no terceiro dia a Profa. Andrea 53 

Pessoa tratou sobre ética nas relações profissionais e nas relações cotidianas.  Posteriormente, 54 

a turma realizou uma atualização sobre exame físico, SAE ( Sistematização da Assistência de 55 

Enfermagem e Processo de Enfermagem), administração de medicações e manejos de sondas. 56 

Agradeceu as Professoras Viviane Ferraz, Andressa Parente, Thais Flexa e a Professora Cristal 57 

Ribeiro que ministraram essa atualização do processo de trabalho do Enfermeiro. A Profa. 58 

Sandra Polaro sugeriu ofertar vagas para os preceptores nos cursos de especialização que 59 

serão organizados pela Faculdade, para um melhor fortalecimento da parceria com os 60 

mesmos.  Quanto a proposta de um projeto de curso de especialização, a profa. Regina Ribeiro 61 

sugeriu solicitar bolsa para preceptor via SECTET. 05.  Renovação do afastamento da Profa. 62 

Patrícia Soares, por mais 90 dias a partir de março. II – PROPOSIÇÕES OU INDICAÇÕES: NÃO 63 

HOUVE. III – ORDEM DO DIA: 01 – Liberação de Professores para atividades extra 64 

institucionais em período letivo: A Profa. Márcia informou que alguns professores queriam 65 

saber sobre a liberação durante o período letivo para contribuir com a turma especial de 66 

Cametá. Foi um assunto que não foi tratado na transição da nova gestão, visto que tudo foi 67 

articulado com a Profa. Dirce Pinheiro e o Prof. Dr. Gilmar Pereira da Silva. A Profa. Márcia 68 

externou sua preocupação quanto a responsabilização do curso em questão, tentou buscar 69 

respostas através de e-mails e indo pessoalmente ao ICS, mas a Profa. Eliete sugeriu que o 70 

assunto fosse levado para uma reunião de Conselho, visto que foi um assunto que não 71 

tramitou pelo ICS. Ainda com a palavra falou que está preocupada com a oferta de atividades 72 
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curriculares para o curso de Cametá, assim como a emissão dos diplomas e a liberação dos 73 

Professores. Na sua concepção, acredita que todos os docentes tem os mesmos direitos e não 74 

seria justo alguns professores se ausentarem para uma atividade remunerada e outros ficarem 75 

sobrecarregados sendo prejudicados. Depois de muitos questionamentos a respeito do 76 

assunto, falou que a Faculdade recebeu outras propostas, como de Bragança e Mosqueiro nas 77 

quais encaminhou para o ICS. Ainda com a palavra fez uma exposição de motivos, alegando a 78 

inviabilidade de assumir o compromisso com outros Campus. E para finalizar o assunto a 79 

respeito da liberação do Professor para o Campus de Cametá, ficou acordado que a Profa. 80 

Márcia encaminhará o assunto ao ICS solicitando uma resposta por escrito e agendar uma 81 

reunião com a Direção da Faculdade, Profa. Dirce Pinheiro e a Profa. Eliete Araújo, aprovado 82 

por este conselho por unanimidade. 02 – Solicitação do Prof. Tarciso Feijó da Silva, para 83 

substituição de Coordenação de Projeto de Pesquisa e Projeto de Extensão pelo Prof. Diego 84 

Rodrigues Pereira, em virtude da aprovação do Prof. Tarciso em concurso público fora do 85 

Estado do Pará, aprovado por este Conselho por unanimidade. 03 – Solicitação da Professora 86 

Andressa Parente para mudança de Regime de 40h sem dedicação exclusiva, para 40hs com 87 

dedicação exclusiva, aprovado por este Conselho por unanimidade. 04 – Solicitação ao NDE do 88 

cronograma de reuniões e atividades para o ano de 2022, para apreciação na próxima reunião 89 

do Conselho, aprovado por este conselho por unanimidade. 05 – Desligamento do Prof. 90 

Evanildo Lopes Monteiro do Conselho da Faculdade de Enfermagem: Ficou acordado que a 91 

Profa. Vera Lúcia de Azevedo Lima (suplente) assuma o lugar de titular e a mais votada do 3º 92 

semestre, a Profa. Nádile Juliane sobe para suplente. Entre fazer uma nova eleição e chamar o 93 

3º lugar, foi aprovado chamar o 3º lugar e caso houver recusa será feita uma nova eleição, 94 

aprovado por este Conselho por unanimidade. 06 – Solicitação da Profa. Viviane Ferraz 95 

Ferreira de Aguiar sobre a apreciação do Conselho, para realizar processo seletivo – vaga de 96 

monitoria voluntária- Edital PROGRAD- MONITORIA nº 01/2022, intitulada “Monitoria em 97 

fundamentos de Enfermagem: contribuição para o ensino aprendizagem de conhecimentos 98 

básicos para o raciocínio clínico do Enfermeiro”. Serão ofertadas de 03 a 06 vagas. A solicitação 99 

terá que aguardar a resposta do que foi discutido anteriormente sobre monitoria voluntária. 100 

07 – Aprovação da Ata da reunião ordinária do dia 24 de março de 2022, com as emendas 101 

feitas pela Profa. Regina Ribeiro. 08 – Definição de fluxos da Ata após ser elaborada e prazos 102 

para assinatura dos Conselheiros: A ata quando estiver pronta será encaminhada para os e-103 

mails dos Conselheiros, para que em 48hs seja feitas as contribuições, aprovado por este 104 

conselho por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,eu, Ivânia Lameira Vieira, Técnica 105 

Administrativa da Faculdade, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 106 

assinada por todos os presentes, seguindo os trâmites legais. Belém, vinte e quatro de março 107 

de dois mil e vinte e dois.       108 
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