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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 (19/11/2021)

Ao décimo nono dia do mês de novembro do ano de 2021, às 09:10 horas, de forma remota via Google
Meet, foi dado início a reunião do Núcleo Docente Estruturante 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.
Eysler Gonçalves Maia Brasil; e a Profa. Dra. Ana Caroline Rocha de Melo Leite. A reunião teve os
seguintes pontos de pauta I–Organização e divisão das a�vidades do NDE; II–Avaliação dos Egressos; III–
Demanda da PROGRAD – Avaliação dos alunos em reprovação e acompanhamento dos alunos
irregulares; IV–Avaliação das a�vidades de extensão e complementares; V–Avaliação dos planos de
ensino 2021.1; VI–PPC enfermagem. A profa. Stella iniciou fazendo um breve resumo sobre os pontos de
pauta à serem abordados durante a reunião, explicando e abrindo para caso alguém quisesse incluir mais
algum, os presentes concordaram com os pontos e com isso a reunião foi iniciada. Sobre o primeiro
ponto de pauta a profa. Stella explicou que ficou acordado na reunião anterior da divisão entre os
membros do NDE das a�vidades que precisavam ser feitas, e isso foi sendo colocado e decidido no
decorrer da reunião. Seguindo para o próximo ponto de pauta, ficou decidido que a profa. Eysler ficaria
responsável pela avaliação dos egressos por já estar par�cipando anteriormente. A profa. Eysler então
relatou como estava sendo feita essa avaliação, trazendo que a mesma estava sendo realizada
semestralmente, e que foi feita até o semestre 2020.1, e que as respostas dos alunos apresentadas ao
colegiado, e que para isso foi u�lizado como modelo uma planilha enviada pela PROGRAD para os
egressos e feito algumas modificações. A par�r dessa explicação ficou decidido que a profa. Eysler iria
resgatar a planilha e enviar por e-mail para a profa. Stella. Foi também discu�do a possibilidade da
avaliação dos egressos ser feita anual ao invés de semestral, ficando como demanda para a profa. Stella,
entrar em contato com a PROGRAD para saber se poderiam estar fazendo a avaliação anual. Passando
para o outro ponto de pauta a profa. Stella explicou que as coordenações dos cursos da UNILAB
receberam uma demanda da PROGRAD para saber como as coordenações estão avaliando e o que estão
fazendo em relação aos alunos irregulares, os insucessos e alunos com reprovações, e que �nha que
enviar para PROGRAD até dia trinta um relatório dessas ações. Em relação a essa demanda a profa. Stella
trouxe o que já vinha sendo feito em relação a isso pela profa. Patrícia, de que estava aberto um processo
no SEI e que se daria con�nuidade ao mesmo, para mostrar que no curso já estava sendo feito o
acompanhamento com os alunos, e colocou também que para entender o porquê dos insucessos e
reprovações é importante olhar o caso de cada aluno individualmente e estar fazendo essa avaliação por
semestre. A profa. Eysler sugeriu a criação de uma comissão que pudesse dar suporte e acompanhar de
perto os alunos com reprovação e insucessos, a profa. Carol corroborou dizendo que a comissão poderia
ser cons�tuída pelos professores das disciplinas. Todos os presentes concordaram e decidiram que uma
das ações que poderia ser colocada no documento enviado para PROGRAD seria de fazer um
levantamento das disciplinas com mais reprovação, a par�r disso os docentes dessas disciplinas traçariam
ações e também se faria escolha de monitores para essas disciplinas. Em relação a esse ponto de pauta
ficou decidido que as responsáveis para preparar e pensar sobre o plano de ação e fazer a resposta ao
oficio da PROGRAD, avaliação e panorama do semestre de 2020.2, trazendo para a próxima reunião para
se pensar e fazer a avaliação com todos os membros do NDE, seriam a profa. Stella por ser a
coordenadora do curso e a profa. Patrícia por já ter sido a coordenadora do curso, mas pelo fato da profa.
Patrícia não está presente na reunião a profa. Stella ficou de confirmar a par�cipação dela. Seguindo para
o próximo ponto de pauta a profa. Stella trouxe que foi verificado pela profa. Andressa uma
problemá�ca, necessária ser revista pelo NDE para se fechar o conceito e ser levado para a próxima
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reunião do colegiado. Foi percebido duas situações: no PPC da enfermagem algumas disciplinas têm
carga horária de extensão, mas a mesma está incluída dentro da carga horária da disciplina, só que alguns
docentes estão dando declaração de horas de extensão, mas essas horas de extensão já fazem parte da
hora da disciplina e não pode ser contato como a�vidade extra, e a outra situação é que os docentes
comtemplam toda a carga horária da disciplina junto com as horas de extensão, e eles propõem uma
a�vidade de extensão extra não obrigatória e o aluno que faz recebe a declaração, dessa forma pode ser
feito, pois é uma a�vidade extra. Sobre esse ponto de pauta ficou decidido que a responsável pela
avaliação das a�vidades de extensão e complementares será a profa. Andressa por ela já estar fazendo
isso, e que na próxima reunião do colegiado se pediria aos docentes o cuidado da emissão de declarações
de horas extras no semestre que está em andamento, explicando a eles de que as declarações só podem
ser feitas caso as horas de extensão não estejam incluídas dentro da carga horária da disciplina. Com esse
ponto de pauta sanado, se passou para o próximo, que a profa. Stella pediu uma sugestão de como
efe�var a aprovação dos planos de ensino no colegiado, sendo dezoito planos de ensino, porém faltando
alguns professores enviaram, mas já com dezesseis planos para serem avaliados. O prof. Thiago sugeriu
que fossem divididos os planos de ensino entre os membros do NDE para serem avaliados e se
comunicariam internamente sem ser pelo processo, depois se faria uma reunião e um despacho assinado
por todos e encaminharia para o colegiado, sinalizando o número do processo para os docentes, e depois
a votação no colegiado. Para este ponto de pauta ficou decidido fazer um checklist com os pontos a
serem avaliados nos planos de ensino pelos membros do NDE e disponibilizado no drive para todos. Será
aberto um processo no SEI para o NDE e enviar um e-mail para os professores que faltam mandar o plano
de ensino com o prazo até segunda-feira (22/11/2021), e como responsáveis a profa. Stella e a profa.
Andressa, ficando certo também que essa aprovação dos planos vai ser levada para a próxima reunião do
colegiado. O úl�mo ponto de pauta que consiste sobre o PPC da enfermagem, o prof. Thiago depois de
ter realizado a leitura do PPC apresentou o documento e procedeu trazendo as suas considerações e
sugestões, ele relatou que o PPC já estava com muitas sugestões de alterações feitas pela profa. Patrícia e
profa. Larissa, então ele não se deteve no texto em si, mas em discu�r entre os membros do NDE sobre a
grade do curso, suas sugestões foram de no primeiro semestre a disciplina Introdução à Enfermagem ser
45 horas e Bases Teóricas da Enfermagem passar para ser online; no segundo semestre a disciplina
Fisiologia Humana ser 90 horas, isso por ser uma disciplina dada em conjunto com a Farmácia e nesse
curso já está sendo executada como 90 horas; no terceiro semestre as disciplinas Metodologia da
Pesquisa em Enfermagem e Fundamentos das Ciências Humanas aplicada a Saúde serem online, e sobre
a disciplina Fundamentos ter que se discu�r sobre ser ministrada por um professor do ICS, por ter uma
problemá�ca de não ter professor cedido de outro ins�tuto; no quarto semestre a disciplina Saúde
Ambiental ser 30 horas e online, Semiologia aplicada a Enfermagem ser dividida a teoria da prá�ca e
Farmacologia Geral ser 75 horas, por terem duas disciplinas de farmacologia, na qual a soma das duas dá
uma carga horária muito alta, e é um problema no aproveitamento de disciplina por alunos vindos de
outras IES; no quinto semestre a disciplina de Semiotécnica ser 150 horas e dividir a teoria da prá�ca,
Farmacologia aplicada à Enfermagem ser 60 horas, e ver se Epidemiologia poderia ser online; no sexto
semestre manter a mesma carga horária das disciplinas, fazendo apenas a divisão dos blocos - teórico e
prá�co; no sé�mo semestre a sugestão que já �nha e que o prof. Thiago concordou foi de sair as
disciplinas Gestão e Gerência em rede básica de saúde e Gestão e Gerência em unidade hospitalar, e a
disciplina Processo de cuidar na saúde sexual e reprodu�va ser 180 horas; no oitavo semestre a sugestão
do prof. Thiago foi da disciplina Atenção Básica em Saúde da Família ser 150 horas; nos outros semestres
as sugestões foram do TCC ser de 30 horas, o ele�vo ser de 90 horas e o internato con�nuar com a
mesma carga horária; já estava como sugestão no PPC a disciplina Empreendedorismo na Enfermagem e
Saúde, nesse caso a sugestão do prof. Thiago foi de colocar como opta�va e online. Depois da explanação
sobre suas sugestões, o prof. Thiago explicou sobre os cálculos que fez dentro dessas propostas de
alterações, os semestres ficariam assim: primeiro – 360 horas, segundo - 460, terceiro - 360, quarto - 345,
quinto - 300, sexto - 405, sé�mo – 360 com mais uma opta�va, oitavo - 360 mais a ele�va, nono - 420,
décimo 420 horas, tendo em cada semestre uma disciplina de extensão de 60 horas, valor esse que
dependendo das decisões pode até diminuir, sendo quatro de 45 horas e duas de 60 horas, o curso estava
dando uma carga horária de 4.645 horas e com as alterações ficaria com a carga horária de 3.900 horas
mais umas 400 e poucas horas de extensão, então a carga horária total ficaria entre 4.100 e 4.200 horas o
curso todo com extensão. Seguindo com as sugestões o prof. Thiago trouxe a recomendação de se falar
mais do processo histórico do curso, já que o curso tem 10 anos de funcionamento e também falar mais
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sobre a UNILAB, os laboratórios e incluir o CAIS, sobre as disciplinas opta�vas ter que �rar as disciplinas
que nunca foram dadas e propor opta�vas que se consiga ofertar e que seja do interesse dos alunos, a
profa. Stella complementou dizendo que se tem que pensar em opta�vas que contemplem mais de um
curso do ICS. Sobre as disciplinas do ciclo básico a sugestão do prof. Thiago foi de ser feito bloco teórico e
bloco prá�co das disciplinas de forma separada, explicando que a proposta de separar a teoria da prá�ca,
é porque assim dá para flexibilizar o professor dentro do curso e o mesmo ter mais dinamicidade para
avaliar o aluno, também facilitar a logís�ca da carga horária no SIGAA, e ser bom para os alunos, pois o
aluno que reprova em uma disciplina teria que fazer apenas a parte da disciplina que reprovou, no caso a
parte teórica ou a parte prá�ca, facilitando para que o aluno deslanche no curso. Outro ponto que o prof.
Thiago colocou é que precisa ser discu�do sobre a proposta de ser 30 vagas, de ter que se pensar no
impacto que vai causar, na logís�ca, se jus�fica e é viável diminuir para 30 vagas. E sobre a
curricularização da extensão com os Projetos Integra�vos em Saúde 1, 2, 3 e 4 a proposta do prof. Thiago
é ser uma disciplina prá�ca, ofertada por semestre e de acordo com os conteúdos ofertados nas
disciplinas do semestre, se criaria um texto, conversando as disciplinas do semestre, deixando um texto
mais global e o professor que for responsável pelo Projeto Integra�vo em Saúde conseguir fazer de forma
ampla, sendo algo para todos os cursos do ICS – Enfermagem, Medicina e Farmácia. Tendo colocado suas
sugestões o prof. Thiago ficou responsável para fazer a parte da atualização de dados da UNILAB, da
sugestão da carga horária, e para estruturar a parte do Projeto Integra�vo em Saúde com a colaboração
da profa. Andressa. Como encaminhamento desse ponto de pauta, a profa. Stella ficou de mandar e-mail
para os professores mandando a lista das disciplinas opta�vas e perguntando sugestões de inclusão ou
exclusão dessas disciplinas; de colocar o ementário no drive e mandar para os professores para que eles
atualizem para depois ser avaliado pelos membros do NDE; o prof. Thiago ficou responsável por fazer
logo as alterações no PPC e depois envia-lo para os membros do NDE no drive, tendo todos o
compromisso de realizarem a leitura do PPC fazendo as alterações que julgarem necessárias até a
próxima reunião do NDE. Ficou decidido a troca das datas - da reunião do NDE que já estava pré-
agendada no dia 17 de dezembro e a do colegiado que estava no dia 10 dezembro, ficando marcada
então para o dia 10 de dezembro a reunião do NDE e no dia 17 de dezembro a reunião do colegiado e os
pontos de pauta para a reunião do colegiado ser aprovação dos planos de ensino e o PPC. Sem mais
pontos a serem discu�dos a reunião foi encerrada às 11:05 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 23:14, 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 17:16, 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 09:23, 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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