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

quatro de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dez horas, por meio de reunião online, sob a 2 

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

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros Titulares: Profa. Dra. Regina Ribeiro Cunha; 4 

Profa. Dra. Fabianne de Jesus Dias de Sousa; Profa. Dra. Ana Rosa Botelho Pontes; Profa. Dra. 5 

Viviane Ferraz Ferreira de Aguiar; Profa. Dra. Andrea do Socorro Campos de Araújo Sousa; 6 

Profa. MSc. Andrea Ribeiro da Costa; Prof. Dr. Evanildo Lopes Monteiro; a Profa. MSc. Maria 7 

Clara Costa Figueiredo, Vice Diretora da faculdade, esteve presente como ouvinte  por estar de 8 

férias,  tendo direito somente a fala. Conselheiros Suplentes: Profa. Dra. Roseneide dos Santos 9 

Tavares; Profa. MSc. Francilene da Luz Belo; Prof. Dr. Diego Pereira Rodrigues; Profa. Dra. 10 

Elyade Nelly Pires Rocha Camacho. Representante dos Técnicos Administrativos: Ivania 11 

Lameira da Silva Vieira. Representante do Centro Acadêmico de Enfermagem o Discente: Lucas 12 

Padilha Salgado. ABERTURA - COMUNICAÇÕES: A Presidente Márcia Simão Carneiro deu boas 13 

vindas e fez a chamada dos Conselheiros. Informou para fins de divulgação e ciência que a 14 

Profa. Roseneide dos Santos Tavares está atuando na condição de Coordenadora do Projeto de 15 

Pesquisa e Extensão intitulado, “Vigilância em saúde sobre diabetes mellitus e sobre 16 

hipertensão arterial sistêmica em uma associação educacional infanto juvenil de Belém do 17 

Pará” – 02/02/2022 à 02/2023, e que a mesma solicita ainda a publicidade da Portaria nº 18 

097/2021/ICS da qual lhe confere a função de Coordenadora do Projeto Multicampi, sem 19 

alocação de carga horária. Informa ainda que a referida Profa. solicitou a renovação da 20 

Portaria. II – PROPOSIÇÕES OU INDICAÇÕES: NÃO HOUVE. III – ORDEM DO DIA: 01 – Análise 21 

e Parecer da Oferta de Atividades Curriculares do período 2022.2, para aprovação e/ou 22 

recomendações relativas aos Planos de Ensino e Cronogramas das AC do antigo e do novo 23 

PPC, para vigência do período 2022.2: Quanto a oferta, a Profa. Márcia Simão falou que já foi 24 

apresentada e de certa forma já foram aprovadas no ciclo de reuniões que durou quase 1 mês, 25 

que culminou com o Planejamento Pedagógico bastante discutido. Alguns Professores tiveram 26 

dúvidas quanto a não visualização da atividade curricular no sistema. A Profa. Maria Clara 27 

explicou que o não aparecimento de determinadas atividades curriculares no sistema com os 28 

respectivos nomes dos professores, ocorreu devido a uma não conformidade com a oferta do 29 

Novo PPC no SIGAA, mas que a Profa. Márcia Bragança encaminhou para a Diretora do CIAC, 30 

Julieta Jatahy, a planilha para organizar a oferta com os nomes dos professores que não estão 31 

conseguindo visualizar as disciplinas e os nomes em algumas atividades curriculares. Ainda 32 

com a palavra falou que irá começar a fazer as matrículas das práticas interdisciplinares, 33 

estágio vivencial, TCCs e dos alunos ingressantes. A Profa. Márcia falou que os ajustes das não 34 

conformidades serão feitas ao longo do percurso. Aprovado com as considerações de ajustes 35 

nas ofertas de acordo com o período de ajuste. 36 
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 02 – Análise e parecer para aprovação relativas aos Planos de Ensino e os Cronogramas:  A 37 

Presidente falou  que no semestre passado ,quando foi feito o planejamento pedagógico foi 38 

ofertado um modelo de plano de ensino, que a Direção anterior utilizou , mas que foram feitas 39 

algumas recomendações com relação as ementas, objetivos, habilidades e competências, o 40 

que culminou no planejamento pedagógico, devendo ser revisado pelo NDE. Orientou os 41 

Professores a avaliar os planos de ensino diferente dos seus, para evitar conflitos de 42 

interesses. Os itens avaliados foram: cronograma, carga horária, data de início e fim das 43 

atividades, considerando o calendário acadêmico.  Em seguida franqueou a palavra aos 44 

docentes que se responsabilizaram a avaliar os planos. A Profa. Andrea Costa e a Profa. 45 

Roseneide  Tavares avaliaram “Plano de Políticas de saúde para grupos especiais”, todos os 46 

itens estão contemplados e coerentes ao calendário acadêmico e aprovado pelo conselho. Foi 47 

analisada também, “O Plano de Pesquisa aplicada à saúde e a enfermagem”, contempla 48 

também todos os itens e aprovado pelo conselho. As contribuições serão enviadas por email 49 

aos interessados. A Profa. Roseneide Tavares avaliou “O Plano de Saberes, cultura e 50 

educação”, que faz parte do antigo currículo de 2008 relacionada à Licenciatura. Falou que a 51 

carga horária desta atividade estava impactando nas outras atividades do semestre por 52 

apresentar carga horária muito extensa. Informou que todas as atividades curriculares que são 53 

da licenciatura, os alunos não são mais obrigados a cumprir a carga horária total, mas que o 54 

Professor precisa planejar como serão as atividades e avaliações para fins de emitir um 55 

conceito para o aluno, pois mesmo não existindo a licenciatura em enfermagem a atividade 56 

curricular permanece no currículo. Nesse sentido, no caso específico dessa atividade curricular, 57 

devido a carga horária impactar na efetividade de outras atividades curriculares, a sugestão foi 58 

para se cumprir uma carga horária menor, uma vez que, essa atividade não pode ser retirada 59 

do projeto pedagógico, sendo assim aprovado pelo Conselho. Também avaliou-se “O Plano de 60 

enfermagem em doenças transmissíveis”, “O Plano de Práticas e saberes em saúde mental” e 61 

“O Plano de enfermagem em saúde mental e psiquiatria de 2008,” todos os itens estão 62 

contemplados e coerentes ao calendário acadêmico e aprovado pelo conselho. A Profa. Regina 63 

Ribeiro Cunha se manifestou em relação ao “Plano  de enfermagem em doenças 64 

transmissíveis” ou “Infectologia”. Falou do Plano de Ensino conforme descrito está enfatizando 65 

abordagem em doenças, sendo necessário o enfoque da Enfermagem. Quanto ao “Plano 66 

saberes e práticas em saúde mental, destacou que o Plano de Ensino possui ementa diferente 67 

do Projeto Pedagógico. Recomendou que o NDE pudesse revisar a ementa do referido 68 

componente curricular  do Projeto Pedagógico, onde está descrito “...ações de Enfermagem e 69 

Terapia Ocupacional no contexto de Saúde Mental”.  A Presidente enfatizou que a avaliação do 70 

dia, seria avaliar a data de início e fim das atividades e distribuição de carga horária. Falou que 71 

é muito pertinente as colocações da Profa. Regina. E pediu para aguardar para a reunião do 72 
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NDE e membros do Conselho, momento que será realizado presencial, exclusivamente para o 73 

detalhamento dos planos com relação ao novo PPC. As Professoras Fabiane de Jesus e Viviane 74 

Ferraz avaliaram o Plano de ensino “ Urgência e Emergência”, “Centro Cirúrgico e CME” e 75 

“Enfermagem obstétrica”,  pediu para ajustar a data da prática Centro Cirúrgico e CME para 30 76 

de junho e Enfermagem Obstétrica, ajustar a data para 30 de junho. Seguindo as 77 

contribuições, a Profa. Regina Ribeiro falou da Enfermagem e centro cirúrgico e central de 78 

material esterilizado, que é importante rever para a entrega do NDE, os objetivos específicos, 79 

atualização das referências da única revista da América Latina que é da Associação Brasileira 80 

de Enfermeiros de  Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e 81 

Esterilização (SOBECC), e a última sugestão é a cirurgia robótica, que é muito importante que 82 

seja abordado em aula teórica. Os Planos apresentados pelas Professoras Fabiane de Jesus e 83 

Viviane Ferraz foram aprovados pelo conselho com algumas considerações da Profa. Regina 84 

Ribeiro. O Prof. Diego Pereira avaliou o plano “Enfermagem pediátrica e CTI” , falou que estão 85 

seguindo o modelo do ano passado e cumprindo a carga horária tanto teórica quanto a 86 

prática. A Profa. Regina sugeriu ajustes na carga horária e substituir o termo ‘sonda” por 87 

“cateter”. Também o termo “o portador” que não poderá ser usado no plano de ensino, por 88 

que vai de encontro ao que é estabelecido pela Convenção das Nações Unidas sobre os 89 

direitos das pessoas com deficiência .É a sugestão para todos os Planos para apreciação deste 90 

conselho, “pessoas com deficiência”. A Profa. Roseneide Tavares sugeriu que a Profa. Regina 91 

Ribeiro faça as suas contribuições por escrito e envie para o email da FAENF, para posterior 92 

compartilhamento com os docentes. A Profa. Ana Rosa Botelho avaliou  os Planos “A história 93 

da enfermagem” e “Semi-internato em saúde coletiva”, contempla  também todos os itens e 94 

aprovado pelo conselho. A  Presidente colocou em votação se é oportuno a Profa. Regina fazer 95 

as considerações após as avaliações dos planos de ensino ou que as considerações se jam 96 

enviadas por email. O Conselho votou que as considerações fossem enviadas para o email da 97 

Faculdade. A Presidente explicou que a diretriz do que avaliar foi dada logo quando foi feita a 98 

convocatória da reunião, houve uma divisão entre os docentes para avaliar os planos e foi 99 

colocado logo abaixo o que avaliar, por isso não cabe neste momento avaliar outros critérios.   100 

A Profa. Roseneide Tavares avaliou “Ciências biológicas”, os itens data de início e fim, carga 101 

horária estão de acordo com os critérios para aprovação, “Ciências Morfofisiológicas”, 102 

“Farmacologia”; todos de acordo com os critérios para aprovação. A Profa. Daniele Saraiva  103 

pediu a palavra e sugeriu que no cronograma do Internato abrangesse a inclusão de carga 104 

horária de TCC nos horários desocupados. Ainda com a palavra, a Profa. Fez a sugestão do 105 

cronograma conjugado com alunos do 4º semestre e alunos do internato formando um 106 

cronograma único e distribuir os alunos com os demais professores. Ressaltou a possibilidade 107 

de cada professor adotar um aluno do Internato. A Presidente falou que essas sugestões serão 108 



    
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, DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARÁ  DO DIA VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

VINTE E DOIS. 

  

4 
 

conversadas com os professores para ver a possibilidade de execução considerando que neste 109 

período de 2022.2 praticamente todos os professores estão em duas atividades curriculares ou 110 

com duas turmas, além disso, existem as restrições  dos campos. Por isso, a dificuldade de 111 

efetivação do estágio supervisionado. Sobre os Planos de Ensino que não foram analisados seja 112 

por falta do envio por alguns docentes em tempo hábil, seja pela falta de avaliação por todos 113 

os membros do Conselho, essas atividades serão analisadas pela Diretora e da Vice Diretora. 114 

Assim, a Diretora pede ao Conselho que aprove os planos de ensino, com as devidas  115 

considerações e observações inerentes cada atividade curricular, aprovado por este Conselho, 116 

com uma abstenção da Profa. Regina Ribeiro. 03 – Relatórios Parciais de Projetos de 117 

Extensão/Monitoria: 3.1. Título “Acidentes domésticos na infância não é brincadeira”, 118 

coordenado pela Profa. Edficher Margotti, aprovado por este conselho por unanimidade. 3.2. 119 

Título “Adolescentes e bebida alcoólica não combina”, coordenado pela Profa. Edficher 120 

Margotii, aprovado por este conselho por unanimidade. 04 – Aprovação de afastamento da 121 

Profa. Fabianne de Jesus Dias de Souza, para cursar estágio Pós -Doutorado no período de 122 

fevereiro de 2023 à fevereiro de 2024, aprovado por este conselho por unanimidade. 05– 123 

Aprovação de afastamento da Profa. Hilma Solange Lopes Souza, para cursar Doutorado, a 124 

partir de abril de 2022, aprovado por este conselho por unanimidade. 06 – Aprovação de 125 

afastamento do Prof. Diego Pereira Rodrigues, para cursar estágio Pós Doutoral de fevereiro 126 

de 2023 à fevereiro de 2024, aprovado por este conselho por unanimidade.  07 – Ofício nº 127 

900/2021 – DEVS/SESMA/PMB – Solicitação quanto ao interesse de sala de vacina: A Profa. 128 

Andrea Pessoa leu o Ofício que a Faculdade de Enfermagem recebeu da SESMA, para análise 129 

do conselho e depois ser aprovado ou não.  Houve muita discussão dos prós e contras do 130 

pleito, mas depois das sugestões das Professoras Ana Rosa Botelho e Regina Ribeiro o 131 

Conselho decidiu se manter favorável ao pleito da SESMA, com  solicitação de um prazo para 132 

que se tenha tempo de encaminhar o documento de aceite ao ICS e para as instâncias 133 

superiores da Universidade,  para manifestação. 08 – Projetos de Monitoria aprovado por Ad 134 

Referendum. 8.1: TÍTULO: “O ensino aprendizagem da enfermagem pediátrica na ótica da 135 

integralidade do cuidado”, sob a coordenação da Profa. Dra. Andressa Tavares Parente, 136 

aprovado por este conselho por unanimidade. 8.2 -TÍTULO: “Abordagem translacional do 137 

ensino de fisiologia: do virtual ao presencial”, sob a coordenação da Profa. Dra. Carolina Rosal 138 

Teixeira de Souza, aprovado por este conselho por unanimidade. 8.3 - TÍTULO: “A Monitoria 139 

como facilitadora de saberes e práticas na saúde mental”, sob a coordenação do Prof.Dr. 140 

Evanildo Lopes Monteiro, aprovado por este conselho por unanimidade. 8.4 - TÍTULO: “A 141 

monitoria de enfermagem em saúde mental e psiquiatria como instrumento de formação do 142 

profissional de enfermagem”, sob a coordenação da Profa. Dra. Aline Macedo de Queiroz, 143 

aprovado por este conselho por unanimidade.  8.5-  TÍTULO: “Assistência de enfermagem em 144 
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doenças transmissíveis: decifra-me ou te devoro”, sob a coordenação da Profa. Dra. Danielle 145 

Saraiva Tuma dos Reis, aprovado por este conselho por unanimidade. 8.6 - TÍTULO: 146 

“Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem na formação de enfermeiros com competência 147 

para enfermagem clínica: da teoria à prática”, sob a coordenação da Prof. Dra. Glenda Roberta 148 

Oliveira Naiff Ferreira, aprovado por este conselho por unanimidade. 8.7- TÍTULO: 149 

“Antropologia e saúde: práticas e costumes nos modos de cuidar da pessoa na enfermagem”, 150 

sob a coordenação da Profa. Dra. Irene de Jesus Silva, aprovado por este conselho por 151 

unanimidade. 8.8-  TÍTULO: “Monitoria na aprendizagem de metodologia científica em saúde e 152 

enfermagem,” sob a coordenação da Profa. Dra. Marília de Fátima Vieira de Oliveira, aprovado 153 

por este conselho por unanimidade. 8.9 - TÍTULO: “Conectados em saúde coletiva”, sob a 154 

coordenação da Profa. Nádile Juliane Costa de Castro, aprovado por este conselho por 155 

unanimidade. 8.10 - TÍTULO: “Construindo o saber de enfermagem pediátrica na práxis 156 

cotidiana”, sob a coordenação da Profa. MSc. Sheila Barbosa Paranhos, aprovado por este 157 

conselho por unanimidade. 8.11 - TÍTULO: “Gestando e Inovando”, sob a coordenação da 158 

Profa. Dra. Elyade Nelly Pires Rocha Camacho, aprovado por este conselho por unanimidade. 159 

8.12 -TÍTULO: “Prática avançada de enfermagem no contexto do ensino de graduação,.” Sob a 160 

coordenação da Profa. Dra. Regina Ribeiro Cunha, aprovado por este conselho por 161 

unanimidade. 8.13 - TÍTULO: “Monitoria em Fundamentos de Enfermagem: contribuição para 162 

o ensino-aprendizagem de conhecimentos básicos para o aprimoramento do raciocínio clínico 163 

do enfermeiro”, sob a coordenação da Profa. Me Viviane Ferraz Ferreira de Aguiar, aprovado 164 

por este conselho por unanimidade. 09 – Declarações de Pertinência de Projetos de Extensão 165 

com o PPC emitidos pela Direção, para ampla concorrência de extensão: 9.1 - “Vivências de 166 

vigilância em saúde no contexto da atenção primária e do território como estratégia de análise 167 

epidemiológica das ações e condições de saúde sob intervenção coletiva”, sob a coordenação  168 

da Profa. Dra Dirce Nascimento Pinheiro, aprovado por este conselho por unanimidade. 9.2- 169 

“Estudos e ações de enfermagem para a saúde de negras e negros”, sob a coordenação da 170 

Profa. Ms. Nazaré de Nazaré Alves de Lima, aprovado por este conselho por unanimidade. 9.3 - 171 

“A Educação permanente no âmbito da atenção primária à saúde: subsídios para melhoria da 172 

assistência e integração ensino-serviço”, sob a Coordenação do Prof . Dr. Carlos Leonardo 173 

Figueiredo Cunha, aprovado por este conselho por unanimidade . 9.4 - “Conhecendo a rede 174 

social de pessoas portadoras de doenças crônicas” - 5a Edição,sob a coordenação da Profa. 175 

Dra. Roseneide dos Santos Tavares, aprovado por este conselho por unanimidade.  9.5- “Os 176 

impactos da musicoterapia e dança circular na saúde de usuários do centro de atenção 177 

psicossocial álcool e drogas (caps ad)”,sob a coordenação da Prof a. Dra Aline Macedo de 178 

Queiroz, aprovado por este conselho por unanimidade. 9.6 - ‘Programa de multivacinação para 179 

grupos prioritários”, sob a coordenação da Profa. Dra Vera Lúcia de Azevedo Lima, aprovado 180 
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por este conselho por unanimidade. 9.7-“A utilização do brinquedo terapêutico como 181 

instrumento no cuidado pediátrico”, sob a coordenação da Profa. Dra. Andressa Tavares 182 

Parente, aprovado por este conselho por unanimidade. 9.8 - “Práticas de educação em saúde 183 

com e para populações tradicionais, sob a coordenação da Profa. Dra. Nádile Juliane Costa de 184 

Castro, aprovado por este conselho por unanimidade. 9.9 -“Acidente doméstico na infância 185 

não é brincadeira”, sob a coordenação da Profa. Dra Edficher Margotti, aprovado por este 186 

conselho por unanimidade. 10- “Atenção psicossocial para a promoção da saúde mental de 187 

estudantes da ufpa”, sob a coordenação do Prof . Dr. Evanildo Lopes Monteiro, aprovado por 188 

este conselho por unanimidade. 10.1 – “Tecnologias Educativas: Ações no cuidar seguro para 189 

prevenção e detecção das infecções relacionadas à assistência a saúde no câncer de mama na 190 

Amazônia”, sob a coordenação da Profa. Dra. Irene de Jesus Silva, aprovado por este conselho 191 

por unanimidade. 10.2 – “Promoção da saúde na estratégia saúde da família para apoio ao 192 

programa saúde na escola”, sob a coordenação da Profa. MSc. Geyse Aline Rodrigues Dias , 193 

aprovado por este conselho por unanimidade . 10.3 – “Projeto Auto Dia: mobilização de 194 

saberes e ações de autocuidado na manutenção da qualidade de vida do idoso com diabetes 195 

Mellitus, coordenado pela Profa. Dra. Viviane Ferraz Ferreira de Aguiar, aprovado por este 196 

conselho por unanimidade. IV – O QUE OCORRER: A Profa. Regina Ribeiro sugeriu uma reunião 197 

extraordinária, para tratar de aspectos importante, como por exemplo a operacionalização de 198 

Ciências morfofisiológicas para que se possa sinalizar o que é realmente importante para a 199 

formação dos estudantes de graduação de Enfermagem. A Profa. Maria Clara tornou a 200 

enfatizar que essas discussões serão feitas no âmbito do NDE em conjunto com o Conselho da 201 

Faculdade. Nada mais havendo a tratar,eu, Ivânia Lameira Vieira, Técnica Administrativa da 202 

Faculdade, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os 203 

presentes, seguindo os trâmites legais. Belém, vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e 204 

dois.       205 
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 (Assinado digitalmente em 18/03/2022 14:01 )
IVANIA LAMEIRA DA SILVA VIEIRA

AUXILIAR EM ADMINISTRACAO 

ICS (11.33)

Matrícula: ###096#3

 (Assinado digitalmente em 28/03/2022 16:29 )
MARCIA SIMAO CARNEIRO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: ###134#3

 (Assinado digitalmente em 24/03/2022 22:30 )
REGINA RIBEIRO CUNHA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: ###536#5

 (Assinado digitalmente em 28/03/2022 18:25 )
VIVIANE FERRAZ FERREIRA DE AGUIAR

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.33)

Matrícula: ###343#9

 (Assinado digitalmente em 25/03/2022 21:14 )
LUCAS PADILHA SALGADO

DISCENTE

Matrícula: 2020#######1
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