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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NDE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (17/12/2021)

Ao décimo sé�mo dia do mês de dezembro do ano de 2021, às 14:47 horas, de forma remota, via Google
Meet, foi dado início à reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem do ICS, com a
finalidade de aprovar as pautas da reunião, cujos presentes foram: Profa. Dra. Stella Maia Barbosa,
Coordenadora do Curso de Enfermagem; Profa. Dra. Andressa Suelly Saturnino de Oliveira, Vice-
Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Dr. Thiago Moura de Araújo, Diretor do Ins�tuto de
Ciências da Saúde; Profa. Dra. Patrícia Freire de Vasconcelos; Profa. Dra. Eysler Gonçalves Maia Brasil; e
Profa. Dra. Ana Caroline Rocha de Melo Leite. A reunião teve o seguinte ponto de pauta: I – Avaliação dos
planos de ensino. A Profa. Stella iniciou ressaltando que a obtenção de todos os planos de ensino é uma
demanda que está um pouco em atraso e que deveria ser finalizada ainda este ano, por constar em uma
instrução norma�va da UNILAB a obrigatoriedade de serem aprovados os planos de ensino de cada
semestre no colegiado. Devido, em reunião anterior do NDE, à decisão de que a avaliação seria iniciada
pelo NDE e aprovada, em seguida, pelo colegiado, a Profa. Stella fez a divisão das disciplinas, com planos
já entregues, para os membros do NDE. Foi percebido que a maioria dos planos de ensino precisava de
ajustes. Profa. Stella falou sobre o checklist feito pelos membros do NDE e que esse documento deveria
ser apresentado ao colegiado, para eles tomarem conhecimento de como foram avaliados os planos de
ensino e poderem fazer as alterações seguindo o checklist, pois o mesmo, além de ter sido u�lizado como
cunho avalia�vo, também tem cunho educa�vo, sendo um parâmetro para os professores se basearem
para elaborar os planos de ensino. Em seguida, solicitou a opinião dos membros acerca do checklist,
obtendo concordância de todos em relação à adequação do instrumento e das finalidades. A Profa.
Andressa informou que os planos foram cobrados várias vezes, foram enviadas mensagens para dizer que
os planos de ensino precisavam ser cadastrados no SIGAA e colocado instruções de como fazer, e fez a
sugestão de que na reunião do colegiado fosse dito o número de disciplinas que �veram os planos
aprovados e as demais como aprovados com ajustes, e dizer o nome das disciplinas que não foram
cadastrados os planos de ensino, para isso ficar em ata, e no próprio processo ter um arquivo com as
avaliações e também o checklist. A Profa. Andressa também se colocou à disposição caso a Profa. Stella
precisasse de ajuda para colocar os documentos no processo. Todos concordaram com as sugestões. O
NDE aprovou a u�lização do checklist para a construção e avaliação dos planos de ensino, sendo u�lizado
como parâmetro para os próximos semestres, e que o checklist será apresentado na próxima reunião do
colegiado (20/12/2021). Ficou decidido a criação de um processo no SEI com os planos de ensino
(23282.015255/2021-96), como tem sido feito em semestres anteriores, e suas avaliações, juntamente
com o checklist. Para os planos de ensino aprovados com ajustes, os docentes deverão entrar no
processo, para olhar os ajustes que precisam ser feitos e fazerem as adequações dos planos de ensino no
SIGAA, seguindo os itens do checklist. Para a reunião do colegiado, acordou-se que será mencionado
nome de cada disciplina sem o plano de ensino cadastrado em 2021.1, para deixar registrado em ata e
posterior repe�ção de solicitação de cadastro, antes que o semestre seja concluído. A Profa. Stella
informou sobre uma problemá�ca que percebeu enquanto avaliava os planos de ensino, em relação à
quan�dade de avaliações das disciplinas e o cadastro no SIGAA: no sistema, há espaço para três notas
(avaliações) de preenchimento obrigatório, mas há disciplinas que fazem menos ou mais do que três
avaliações, e isso gera dúvida nos docentes, porque o sistema mostra uma mensagem de erro quando há
tenta�va de cadastrar avaliações que não coincidem com o quan�ta�vo padrão. A Profa. Andressa
explicou que embora o sistema não permita o docente cadastrar mais do que três colunas de notas,
podem ser criadas colunas na quan�dade necessária associadas a cada uma das três; além disso, há
possibilidade de cadastrar menos ou mais avaliações, se elas não forem cadastradas inicialmente dentro
do plano de curso, mas na turma virtual, na opção "avaliações". A Profa. Stella colocou como
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encaminhamento dessa problemá�ca, mandar e-mail para os docentes perguntando quantas avaliações
eles fazem na disciplina e mandar depois para a CRCA. Sugeriu-se como pauta da reunião do NDE, de
janeiro de 2022, reiniciar a discussão sobre o PPC da Enfermagem. Sem mais pontos a serem discu�dos, a
reunião foi encerrada às 15:30 horas.

Documento assinado eletronicamente por STELLA MAIA BARBOSA, COORDENADOR(A) DE CURSO,
em 08/04/2022, às 10:28, 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 13/06/2022, às 23:15, 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 PATRICIA FREIRE DE VASCONCELOS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 14/06/2022, às 09:09, 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 EYSLER GONÇALVES MAIA BRASIL, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 14/06/2022, às 17:17, 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 09:24, 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,
em 27/07/2022, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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