SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE ENFERMAGEM
ATA DA IV REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE
ENFERMAGEM, DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARÁ, DO DIA VINTE E UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE
E DOIS.
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Ata da IV Reunião Extraordinária do Conselho da Faculdade de Enfermagem, realizada no dia
vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às onze horas, por meio de reunião online,
sob a Presidência da Profa.Dra. Márcia Simão Carneiro, Diretora da Faculdade de Enfermagem.
Estiveram presentes os seguintes Conselheiros Titulares: Profa. Dra. Regina Ribeiro Cunha;
Profa.Dra. Fabianne de Jesus Dias de Sousa; Profa.Dra.Sandra Helena Isse Polaro; Profa. Dra.
Andrea do Socorro Campos de Araújo Sousa; Prof. Dr. Evanildo Lopes Monteiro; Profa. Dra.
Ana Rosa Botelho Pontes. Conselheiros Suplentes: Prof. MSc. Rômulo Augusto Feio Farias;
Profa. Dra. Roseneide dos Santos Tavares; Profa. Dra. Vera Lúcia de Azevedo Lima; Prof. Dr.
Diego Pereira Rodrigues e a Profa. Dra. Elyade Nelly Pires Rocha Camacho. Representante dos
Técnicos Administrativos: Ivania Lameira da Silva Vieira. Representantes do Centro
Acadêmico de Enfermagem os Discentes: Lucas Padilha e Natália Reis de Assis. ABERTURA –
COMUNICAÇÕES:Não houve.1 – ORDEM DO DIA:APROVAÇÃO DOPLANO DE AVALIAÇÃO E
DO CRONOGRAMA PARA EXAME DE ABREVIAÇÃO DE CURSO POR EXTRAORDINÁRIO
DESEMPENHO: A Presidente Márcia Simão Carneiro deu boas vindas, e em seguida fez um
breve resumo do motivo que ocasionou esta reunião. Disse que trata-se do pleito da aluna Ysis
Nayhara Rayol de Almeida, que fez uma solicitação para abreviar o curso , ela está no sétimo
semestre, mas que irá fazer uma atividade curricular do oitavo e do nono, faltando um
semestre para concluir o curso. Falou que na história do Instituto de Ciências da Saúde é
considerada uma situação inédita, diante disso, foi necessário criar critérios; segundo o
Regimento geral poderá solicitar abreviação de curso o aluno que tem 75% da carga horária
total do curso, e que só pode solicitar quem tem um extraordinário desempenho acadêmico,
enfatizou que não é somente um índice de notas excelentes, mas que envolve vários aspectos,
por isso a dificuldade de como avaliar. Falou que depois de uma reunião no ICS, ficou decidido
deliberar a formação de uma comissão para criar os critérios. A comissão foi constituída pela
Docente Ana Rosa Botelho Pontes, Márcia Maria Lopes Bragança, Andrea Pessoa da Cruz e o
Técnico Administrativo Humberto de Azevedo Nemer Júnior, juntos criaram o Plano de
avaliação com os critérios, mais o cronograma para ser homologado pelo Conselho e só depois
convocar a aluna para que a mesma possa se preparar para ser avaliada. Em seguida
agradeceu de antemão o trabalho dessa Comissão que criou os critérios e com isso foi
constituído uma Banca Avaliadora composta por professores externos do CESUPA, UNAMA e
uma Enfermeira que tem título de mestrado de um Hospital de referência. A Presidente
concede a palavra à Professora Ana Rosa Botelho, que em seguida faz a leitura do PLANO DE
AVALIAÇÃO DE ABREVIAÇÃO DE CURSO DA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, esse Plano está
de acordo como Artigo 43 da Resolução n. 4399/2013 – CONSEPE, que aprova o Regulamento
da Instituição. Segundo o Regulamento um extraordinário desempenho acadêmico se dará por
meio de experiências acumuladas, quer pelo desempenho intelectual acima da média,
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demonstrado por meio de provas ou outros instrumentos de avaliação específicos aplicados
e/ou apreciados por Banca Examinadora Especial, poderão ter abreviada a duração de seus
Cursos. Segundo ainda o mesmo documento, o processo de avaliação será conduzido por uma
Banca Examinadora Especial, cujos meios e instrumentos de avaliação considerarão, além da
natureza do Curso de Graduação, as habilidades e competências e os conteúdos curriculares
correspondentes à abreviação solicitada (Artigo 43 da Resolução n. 4399/2013 –
CONSEPE).Assim sendo, e diante da solicitação feita pela estudante Ysis Nayhara Rayol de
Almeida, matrícula 201706540075, da Faculdade de Enfermagem, de concessão da avaliação
de abreviação do curso de graduação em enfermagem desta UFPA, as atividades curriculares
que serão avaliadas são as seguintes: 1) CS17044 SEMI INTERNATO EM ENFERMAGEM I, 2).
CS17046 SEMI INTERNATO EM ENFERMAGEM II e 3) CS17047 SEMI INTERNATO
PREFENRENCIAL essa banca vai avaliar e acompanhar a aluna dentro dos critérios que foram
criados pela comissão, registrado o processo em Ata, analisar o currículo e dá a nota final da
aluna. O Exame avaliativo vai ser composto por duas etapas previsto no Regimento da UFPA,
uma prova escrita com duração de 4 horas e uma prova prática, mais a avaliação de título. A
prova escrita será dissertativa com sorteio a partir de um tema que são os seguintes: 1 Assistência Sistematizada de Enfermagem aos indivíduos com afecções respiratórias; 2Assistência Sistematizada de Enfermagem aos indivíduos submetidos a tratamento cirúrgico; 3Assistência Sistematizada de Enfermagem aos indivíduos portadores de afecções
cardiovasculares e hematopoéticas; 4-Assistência Sistematizada de Enfermagem aos indivíduos
portadores de afecções digestivas; 5-Assistência Sistematizada de Enfermagem aos indivíduos
portadores de afecções uro-genitais; 6- A reforma psiquiátrica e o processo de
desinstitucionalização; 7- Atendimento Inicial à vítima de Trauma. 8- Assistência de
enfermagem ao indivíduo em estado de choque e contenção de Hemorragia de Extremidades
9- Assistência de enfermagem à criança portadora de afecções respiratórias aguda; 10Assistência de enfermagem ao paciente crítico com alterações no sistema respiratório; 11Assistência de enfermagem a mulher no período de trabalho de parto; 12- Assistência de
enfermagem ao recém-nascido normal; 13- Assistência de enfermagem às doenças infectocontagiosas, num total de 13 temas. Os critérios para a avaliação da Prova escrita será
realizada de acordo com os critérios e ponderações aqui estabelecidos: I- Forma: Introdução,
desenvolvimento e conclusão: 2.00 pts, II - Conteúdo e desenvolvimento do tema:
organização, coerência, clareza de ideias, extensão, atualização e profundidade: 6.00 pts e III –
Linguagem: Uso adequado da terminologia própria ou técnica, propriedade, clareza, precisão e
correção gramatical: 2.00 pts. Depois da prova escrita, a aluna irá fazer a leitura da prova para
a Comissão Especial, depois de concluída a comissão vai fazer o registro da Ata. Em seguida a
aluna irá fazer a prova prática que será constituída por cinco Temas que são os seguintes: 12
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Assistência Sistematizada de Enfermagem aos indivíduos com afecções respiratórias; 2Assistência Sistematizada de Enfermagem aos indivíduos submetidos a tratamento cirúrgico; 3Assistência Sistematizada de Enfermagem aos indivíduos portadores de afecções digestivas; 4Assistência Sistematizada de Enfermagem ao recém-nascido normal; 5- Assistência
Sistematizada de Enfermagem a mulher no período de trabalho de parto, no qual será
sorteado apenas um(1) tema, que constará de um atendimento a um paciente e que será
realizada a partir do tema sorteado no momento da mesma, dentre os temas aqui propostos a
ser realizado na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA), localizada na Rua
Bernal do Couto, Nº 988. Bairro Umarizal, devendo ser realizada no tempo máximo de 60
minutos, incluindo a leitura do registro. Será fornecido um formulário padrão impresso para o
devido registro das informações referentes ao atendimento. Após o atendimento a aluna fará
a leitura do seu registro para os membros da comissão examinadora especial. A aluna deverá
portar material de bolso. A prova prática também tem um critério de pontuação, que vai de 0
– 10, que será avaliado por ocasião da prova prática, como: Preparação do paciente e/ou
ambiente pré e pós-procedimentos (2,00 pts); II - Planejamento e organização do material
necessário para execução do procedimento (2,00 pts). III - Utilização das medidas de
biossegurança (2,00 pts), IV - Observação da seqüência lógica e execução correta do
procedimento de acordo com os princípios científicos (2,00 pts) e V - Anotações no prontuário
do paciente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou elaboração de relatórios.
(2,00 pts) totalizando 10 pontos. Será dado um formulário para que a aluna faça as anotações.
Quanto ao julgamento de títulos será realizado por meio do exame do Curriculum Vitae, e
quando do seu julgamento e avaliação, a Comissão Examinadora Especial considerará e
pontuará, desde que devidamente comprovados, os seguintes grupos de atividades: Grupo I Produção científica, artística, técnica e cultural dos últimos 5 (cinco) anos e grupo II –
Participação em projeto de ensino, pesquisa e extensão. Essa pontuação vai de 0 – 10
constando numa planilha. Em seguida leu os critérios de cada grupo para avaliação da prova
de título. O Prof. Diego Pereira sugeriu a inclusão no grupo II, o estágio extracurricular e
especificar qual seria a agencia de fomento no Projeto de Pesquisa. Foram lidos os critérios
que serão avaliados e que serão anexados a esta ata. Em seguida passou a apresentar o
Cronograma, que ficou da seguinte forma: no dia 23/02/22, às 9:00hs entrega do curriculum
vitae pela candidata no ICS, às 13:00hs o sorteio do tema e realização da prova escrita, às
17;00hs a leitura da prova escrita pela candidata e as 17:15hs a análise e julgamento de título
pela comissão especial; no dia 24/02/2022, às 08:00hs o sorteio do tema e prova prática, que
será realizada na Santa Casa de Misericórdia do Pará e até as 13:00hs o resultado final, que
será anexado no quadro de aviso da FAENF e no site www.ics.ufpa.br. A Professora Ana Rosa
complementou e disse que a aluna terá comprovado extraordinário aproveitamento de
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estudos se ela obtiver a nota mínima de 8 em todas as etapas, depois será somado as notas e
dividir por 3,para obter a nota final. Houve vários questionamentos em relação a nota 8, mas a
comissão baseada em outros julgamentos em condições semelhantes, a nota 8 foi
estabelecida. O Prof. Diego Pereira por ocasião desse contexto, levantou um questionamento
se todos os alunos da turma da Ysis Raiol poderiam solicitar ou não abreviação de curso. Ainda
com a palavra falou que sua única preocupação é abrir precedentes para outros alunos e não
existir 8º e 9º período. A Professora Márcia Simão falou que o Regimento da Universidade
prevê a abreviação de curso, desde que atenda os critérios estabelecidos e que futuramente
será preciso criar uma Resolução Própria, específica para os cursos da área da saúde, visto que
existem Faculdades que não fazem abreviação de curso relativas as prática. A Presidente falou
que terão direito a voz e voto somente os membros titulares e os suplentes que estão
substituindo os titulares. Em seguida colocou em votação o Plano de Avaliação que foi
aprovado pelo conselho por unanimidade, depois o cronograma que também foi aprovado
pelo conselho por unanimidade. A Presidente agradeceu a Comissão pelo empenho e
dedicação e aos conselheiros pelas contribuições e por atender a esta reunião extraordinária.
Nada mais havendo a tratar, eu, Ivânia Lameira Vieira, Técnica Administrativa da Faculdade,
lavrei a presente ata que, depois de lida e a, será assinada por todos os presentes, seguindo os
trâmites legais. Belém, vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e dois.
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