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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE ENFERMAGEM DO ICS DA UNIVERSIDADE 
DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (30/05/2022)

Ao trigésimo dia do mês de maio do ano de 2022, às 13h15min, na sala da Direção do Ins�tuto de
Ciências da Saúde, no Campus das Auroras, teve início a reunião do Núcleo Docente Estruturante do
Curso de Enfermagem do ICS, com a finalidade de aprovar as pautas da reunião: atualização do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC) de Enfermagem da UNILAB e organização do curso para visita do MEC para
renovação do reconhecimento do Curso de Enfermagem da UNILAB. Os presentes foram: Prof. Dr. Thiago
Moura de Araújo, Diretor do Ins�tuto de Ciências da Saúde; Profa. Dra. Stella Maia Barbosa,
Coordenadora do Curso de Enfermagem; Profa. Dra. Andressa Suelly Saturnino de Oliveira; Profa. Dra.
Priscila Alencar Mendes Reis; Profa. Dra. Ana Caroline Rocha de Melo Leite e Profa. Dra. Patrícia Freire de
Vasconcelos. A reunião teve início com a discussão dos pontos de pauta: 1. Organização do curso para
visita do MEC para renovação do reconhecimento do Curso de Enfermagem da UNILAB: Profa. Stella
informou que recebeu, do Procurador Ins�tucional da UNILAB, em 25 de maio de 2022, um o�cio,
informando que o curso passará, em breve, pelos procedimentos de renovação do reconhecimento.
Explicou que tais procedimentos são oriundos da aplicabilidade do curso ao Grupo 5 (Cursos de
graduação já reconhecidos, ofertados nas modalidades presencial ou a distância, que tenham ob�do
resultado sa�sfatório, CPC >= 3, no ano referência 2019, cujos atos autoriza�vos tenham sofrido
aditamento de mudança de endereço). Por ter seu endereço modificado do Campus da Liberdade para o
Campus das Auroras, encaixa-se nesse grupo. Após breve discussão do grupo sobre essa avaliação, a
Profa. Stella apresentou aos membros o documento com os indicadores de avaliação do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Profa. Andressa sugeriu que os docentes do curso fossem
divididos em grupos de trabalho para levantamento dos documentos comprobatórios de cada indicador,
a fim de que todos possam se envolver na preparação do Curso para receber a comissão. Profa. Stella
ficou responsável por planejar a divisão dos grupos e apresentar na próxima reunião do Colegiado do
Curso, no momento de informar ao corpo docente sobre a visita. 2. Atualização do PPC de Enfermagem
da UNILAB: Profa. Stella verificou o arquivo em que consta a versão, que está sendo editada, do novo
PPC, recapitulando as atribuições de cada membro do NDE na revisão e atualização do texto. Ao alcançar
a seção em que constava a matriz do Curso, cada disciplina foi discu�da, decidindo-se sobre sua
manutenção, subs�tuição ou exclusão. Na decisão do grupo pela manutenção ou modificação da
disciplina, foi dialogado sobre permanência ou não da disciplina no semestre da matriz e carga horária.
Findadas as discussões, a proposta da nova matriz foi aprovada pelo NDE e o encaminhamento foi
apresentar ao Colegiado do Curso, em reunião a ser agendada, para que todos os presentes (docentes,
representantes discentes e técnicos administra�vos) possam aprová-la também ou sugerir novas
alterações, a fim de que a construção seja cole�va. Sem mais assuntos a serem apresentados e
discu�dos, a reunião foi encerrada às 16h e eu, Profa. Dra. Andressa Suelly Saturnino de Oliveira, lavro a
presente ata, a qual será lida e aprovada pelos docentes presentes.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA FREIRE DE VASCONCELOS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 14/06/2022, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINE ROCHA DE MELO LEITE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 20/06/2022, às 09:25, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO MOURA DE ARAÚJO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
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em 20/06/2022, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRESSA SUELLY SATURNINO DE OLIVEIRA, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 20/06/2022, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0480892 e
o código CRC 95F3B1D9.
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