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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NDE DO ICS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (02/12/2020)

Ao segundo dia do mês de dezembro do ano de 2020, às 14:30 horas, de forma remota via Google Meet,
foi dado início a reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do ICS cujos presentes foram: Profa. Dra.
Patricia Freire de Vasconcelos, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Dr. Thiago Moura de Araújo,
Diretor do Ins�tuto de Ciências da Saúde; Profa. Dra. Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete e Profa.
Dra. Eysler Gonçalves Maia Brasil. Para reunião foram convidados a par�cipar a Ilma. Pró-reitora de
Graduação Profa. Dra. Geranilde Costa e Silva e do Ilmo. Chefe da CRCA Sr. Fábio Paulino de Oliveira. A
reunião teve como finalidade a solicitação de apoio destes órgãos para a retomada do semestre le�vo
2020.1, com início previsto para o dia quatro de janeiro de 2021. Na sequência, foi iniciada a reunião
conduzida pela Profa Patrícia, que após agradecer a presença dos convidados, contextualizou toda a
dinâmica e organização do curso para que as prá�cas ocorram, mesmo em períodos anteriores sem
pandemia, onde cada professor acompanham mais de um grupo de prá�ca. Relatou também todo
alinhamento já feito no curso e que tal situação não propicia margem para caso algum professor/discente
caso adoeça por COVID e que existe o anseio do Colegiado frente a essa situação, caso venha a ocorrer.
Posteriormente, foi relatado sobre o arranjo emergencial que foi feito em prol de redução dos prejuízos
acadêmicos dos discentes frente a não oferta e/ou retenção de alunos da disciplina ‘Processo de Cuidar
da Saúde Sexual/Reprodu�va’ (total de 60 alunos referentes ao alunos re�dos de 2020.1 e o que irão
2020.2). O arranjo foi possível porque 07 (sete) alunos retornam para adulto (estavam pendentes) e os 17
(dezessetes) alunos irão fazer a teórica desta disciplina e as unidades teóricas da disciplina de Atenção
Básica em Saúde da Família (AB). Em 2020.2, os alunos irão fazer apenas a prá�ca dessas duas disciplinas
(SSR/AB). Devido a esse arranjo, será necessário estender o semestre em 2020.1 para contemplar a
prá�ca desses alunos para além do período de consolidação das turmas, impactando na data da avaliação
final também. O Sr. Fábio e Profa. Geranilde comprometeram-se sobre a viabilidade a nível técnico
operacional para esta possibilidade, desde que comecemos 2020.2 no prazo já es�pulado no calendário
acadêmico. Após acordada esta possibilidade, relatou-se as especificidades e os desafios dos campos de
estágios prá�cos, o que acarreta na necessidade de mais professores para acompanhamento dos alunos
em estágios devido a dois fatores, a saber: as ins�tuições de saúde onde os estágios são realizados
reduzidas as vagas de 6 alunos para três alunos e �vemos professores afastados, considerando a
Instrução Norma�va que trata sobre as condições elegíveis para trabalho remoto. Solicitamos a
contratação de professores subs�tutos para suprir a demanda. Novamente a Profa. Geranilde
compreendeu os desafios e peculiaridades impostas ao Curso de Enfermagem e comentou que após a
formalização do processo que relata essas peculiaridades a situação será analisada. A profa. Geranilde
também se comprometeu com uma análise junto a Procuradora Ins�tucional para avaliar, junto ao MEC, a
viabilidade de contratações para subs�tuir os professores que não poderão estar presentes em campos
de estágio por serem do grupo de risco. Além dessa análise, ela sugeriu que seja feito um levantamento,
junto às outras universidades públicas federais do Estado do Ceará, que possuem Curso de Enfermagem,
como elas estão se organizando para realizar a subs�tuição dos docentes que não poderão ministrar os
estágios por comporem o grupo de risco. Internamente, será analisada a prorrogação de seleções para
subs�tutos realizadas e em andamento para chamamento emergencial e também a possibilidade de
ofertar aos TAEs, formados enfermeiros, a possibilidade de par�ciparem das disciplinas de estágio. Outra
medida sugerida pela Profa Geranilde foi a elaboração de carta cole�va pelo Colegiado do Curso de
Enfermagem da Unilab a ser direcionada ao Conselho Estadual de Educação sobre as dificuldades
enfrentadas nos cursos de graduação em Enfermagem. A Profa Eysler se manifestou quanto a
disponibilização de EPIS para os professores que estarão em aulas prá�cas, estágios e internatos,
lembrando da especificidade de alguns itens como as máscaras N95. O Prof. Thiago respondeu que o
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processo de aquisição está sendo feito para os professores que irão para as prá�cas e o levantamento foi
feito pelo setor de Segurança de Trabalho (Engenheiro Michel), entretanto, os EPIs não estarão
disponíveis para janeiro de 2021. Por fim, a Profa Patrícia, Prof Thiago e a Profa Geranilde ressaltaram
que haverá a formalização de todas as informações relatadas acima por meio de Ata de Reunião e
formalização de processo no SEI, relatado as medidas de enfrentamento elaboradas pela Gestão do
Ins�tuto, Coordenação, NDE e Colegiado do Curso. Sem mais pontos a serem discu�dos a reunião foi
encerrada às dezesseis horas. Sem mais assuntos a serem apresentados e discu�dos, eu Profa. Larissa
Deadame de Figueiredo Nicolete, lavro a presente ata, a qual será lida e aprovada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA FREIRE DE VASCONCELOS, COORDENADOR(A)
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