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ATA 11/2013 

 

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às treze  
horas e trinta minutos na sala 406, da área Acadêmica do Campus da Saúde, 
foi realizada reunião ordinária do Conselho da Escola de Enfermagem, sob a 
presidência da professora Giovana Calcagno Gomes, com a presença dos 
seguintes conselheiros: Adriana Dora da Fonseca, Aline Cristina Calçada de 
Oliveira, Bárbara Tarouco da Silva, Deise Ribeiro Aquino, Edison Luis Devos 
Barlem, Eloisa da Fonseca Rodrigues, Fabiane Ferreira Francioni,  Janaina 
Sena Castanheira, Lenice Dutra de Sousa, Mara Regina Santos da Silva, 
Mariângela Paes da Cunha de Magalhães, Marlise Capa Verde de Almeida,  
Marta Regina Cezar Vaz, Marta  Riegert Borba, Paula Pereira de Figueiredo, 
Stella Minasi de Oliveira e Sibele da Rocha Martins. Faltas justificadas das 
conselheiras: Adalice Andrade Kosby, Andreia Rosa da Silva e Vânia Dias 
Cruz. Como convidada a TAE Carmem C. D. Almeida. A presidente 
encaminhou o assunto da pauta para apreciação: 1. Aprovação ATAS  08, 09 
e 10/2013 CONEENF - A presidente relatou que as atas foram encaminhadas 
aos conselheiros para análise prévia e que todas as sugestões foram incluídas. 
As atas foram aprovadas por unanimidade. 2. Homologação dos editais de 
seleção Mestrado e Doutorado do PPGEnf. Turma 2014  – O professor 
Edison Barlem, presidente da Comissão de Seleção, referiu que os editais 
foram encaminhados previamente para análise, que foram feitas algumas 
alterações em relação aos editais anteriores e que não foi sugerida até o 
momento nenhuma alteração. Referiu que estão sendo oferecidas 16 vagas 
para o doutorado e 21 vagas para o mestrado.  Após apresentação do 
calendário da seleção os editais de Mestrado e Doutorado foram homologados 
por unanimidade.   3. Formação da Comissão de Revalidação de Diplomas 
– A presidente coloca que os atuais membros Giovana Gomes, Rosemary 
Silva da Silveira e Marta Borba compõem esta Comissão há muitos anos. 
Tendo em vista a chegada de um novo processo para avaliação há a 
necessidade da renovação de seus membros. As professoras Janaína Sena 
Castanheira e Paula Pereira Figueiredo se manifestaram para compor a 
comissão. A professora Marta Riergert Borba ofereceu-se para permanecer na 
comissão até as novas componentes familiarizarem-se com o trabalho. A 
indicação das três professoras foi acatada por unanimidade 4. Orçamento da 
EEnf 2013 – A presidente referiu que chegou na Escola a planilha para 



distribuição dos recursos do Plano de aplicação de recursos 2013 deliberação 
do COEPEA nº 65/2013. A distribuição do mesmo foi feita conjuntamente com 
a Administradora da Unidade e Direção, informa que valores para serem 
gastos com capital, diárias e passagens já vem fixo e o que sobra deve ser 
distribuído de acordo com as necessidades da Unidade, baseado no exercício 
anterior.  Leu e passou para todos verem a planilha de distribuição, disse que 
embora tenha tido um pequeno aumento em relação ao ano anterior ainda 
temos que racionar os recursos específicos para diárias e passagens. A 
distribuição foi aprovada por todos. 5. Aprovação de relatórios e de projetos 
de ensino, pesquisa e extensão – A conselheira Marlise Almeida encaminha 
os seguintes projetos de pesquisa para aprovação: “O processo de 
angústia/sofrimento em Enfermeiros em diferentes contextos de trabalho em 
saúde.” que tem como responsável o Prof° Edson Barlem; “Estratégias de 
cuidado de Enfermagem singular e multidimensional à criança e à família no 
processo de hospitalização.” que tem como responsável a Mestranda Glaucia 
Nicola; “Sustentabilidade de organizações hospitalares na relação com 
processo de trabalho de enfermeiros.” que tem como responsável a Profª 
Helena Vaghetti e “Acolhimento com classificação de risco x importância na 
organização da Unidade Saúde da Família: percepção da equipe técnica.” que 
tem como responsável a Profª Aline Oliveira Calçada. Todos foram aprovados. 
6. Reorganização e avaliação dos estágios curriculares da 8ª e 9ª séries – 
A Coordenadora Lenice Dutra de Sousa coloca que as atuais fichas de 
avaliação não estão conseguindo atingir seu objetivo. Referiu que tal questão 
foi discutida no Núcleo Docente Estruturante e apresentou como proposta a 
mudança na avaliação dos acadêmicos das oitava e nona séries. A nova forma 
de avaliação utilizará como instrumentos na Oitava série: realização de uma 
prova teórica e uma prova prática que a média aritmética das duas tenha peso 
2; quatro fichas de avaliação prática (uma para cada campo de atuação) a ser 
ainda formuladas que resultem em uma média aritmética dos quatro campos 
com peso 7; quatro relatórios teórico-reflexivos (um para cada campo de 
atuação) que resultem em uma média aritmética dos quatro  campos com peso 
0,5; um estudo de caso (realizado em um dos campos de estágio) com peso 
0,5. A nota final do estágio de oitava série assim como do estágio de nona 
séries serão calculadas a partir da média harmônica das notas parciais com 
seus respectivos pesos. Para os estágios de nona série: realização de uma 
prova teórica e uma prova prática que a média aritmética das duas tenha peso 
2; uma ficha de avaliação prática  a ser ainda formulada com peso 7; um 
projeto de atuação no campo de prática do estágio com peso 0,5; um relatório 
teórico-reflexivo a ser entregue no final do estágio e que contemple os 
resultados do projeto implementado com peso 0,5. O NDE ainda aprovou a 
proposta de que as provas sejam realizadas no início do semestre; para a 
prova da oitava série 40 questões de múltipla escolha, sendo 10 questões para 
cada campo de atuação (clínica, cirúrgica, pediatria e maternidade) as quais 
devem ser formuladas pelos professores das disciplinas correspondentes e 
para a nona série 40 questões divididas entre os conteúdos das grandes áreas 
e rede básica de saúde. As provas práticas serão realizadas no laboratório de 
práticas a partir do sorteio de pontos. A professora ainda destaca que 



atualmente a ficha de avaliação de estágio contempla a nota da enfermeira 
técnica do campo que, em alguns casos, se recusa a emitir tal nota ou se sente 
constrangida em realizar tal atividade. Assim, alguns estudantes acabam por 
ter uma avaliação distinta entre diferentes campos de prática e, por isso, deve 
ser revisto esse critério. É proposta então que na ficha de avaliação seja 
emitida nota final pela professora orientadora juntamente com a enfermeira 
supervisora técnica da Escola de Enfermagem fundamentadas no 
acompanhamento do estudante durante o período do estágio, assim como, em 
parecer por escrito emitido pela enfermeira supervisora técnica do campo. 
Após intensa discussão a proposta foi aprovada por dezessete votos e uma 
abstenção da professora Deise Aquino. 7. Assuntos Gerais: a) Avaliação 
parcial PTCC e TCC. - A professora Vera Gomes referiu que recebeu as 
avaliações parciais dos colegas e dos alunos, mas que uma aluna Luciane 
Oliveira pediu troca de orientador. A professora Adriana Dora, atual 
orientadora, referiu que durante os encontros de orientação a aluna manifestou 
dificuldades, tanto em definir o tema que seria trabalhado, quanto em cumprir 
os horários agendados para orientação, mas que desconhecia que a mesma 
solicitaria troca de orientação. Quando foi informada pela professora Vera foi 
imediatamente falar com a professora Janaína e conversaram sobre a troca. A 
professora Vera lembrou que em decisão anterior desse conselho, o prazo 
para solicitar troca de orientador é até o final da avaliação parcial que é hoje. 
Disse que acha falta de ética o procedimento da aluna, pois a mesma não falou 
previamente com sua orientadora. A professora Janaína Sena disse que foi 
procurada pela aluna Luciane Oliveira e que conversou com a Adriana Dora 
sobre a troca. O assunto foi amplamente discutido e, tendo em vista que o 
pedido de troca de orientador foi realizado dentro do prazo estipulado 
anteriormente pelo Conselho e que há interesse da professora Janaina na 
orientação a troca foi aprovada. No entanto, a mesma fica condicionada a 
redação de um novo documento de solicitação, no qual a mesma deixe claro o 
motivo pelo qual solicitou a troca de orientadora, com vistas a esclarecer a 
situação. Informes: Graduação – A professora Lenice referiu que encaminhou 
dúvidas sobre as novas regras dos estágios junto à Procuradoria Jurídica e 
que o despacho da PJ orienta que temos que ver a posição do HU em relação 
a esta legislação. A professora Fabiane Francioni chamou a atenção para a 
necessidade de intensificarmos a cobrança do uso do uniforme pelos 
acadêmicos durante os estágios e aulas práticas, pois tem presenciado o 
relaxamento desta norma, o que expõe a Escola de Enfermagem. Pós-
Graduação – A Coordenadora Mara Regina Santos da Silva informou que as 
matriculas do segundo semestre da Pós-graduação ocorrerão dia 05 de 
agosto, inicio das aulas no dia 12 de agosto e que teremos dois Tópicos 
Especiais: Prof. Manuel José Lopes e prof. Marcos Vinícius de Oliveira Lopes 
(UFC) COREMU – A coordenadora Sibele Martins informou que está em 
processo de elaboração do Regimento junto com as professoras Stella Minasi 
de Oliveira e Marta Borba, mas que tem tido dificuldades nos horários para 
reuniões de trabalho devido à pouca disponibilidade de horários dos 
integrantes. Já esta com 50% pronto. Residências: RSMF – A coordenadora 
Paula Figueiredo informa que os docentes dos cursos de Psicologia e 



Educação Física estão mais participativos e atuantes nos espaços de formação 
teórica e discussão da Residência, mas sem se comprometer oficialmente com 
a Coordenação Adjunta do Curso. RIMHAS – A coordenadora Jacqueline Dei 
Svaldi informa que está tudo bem. Está se tentando o convênio com o Instituto 
de Cardiologia em POA e que, provavelmente em setembro teremos a primeira 
residente indo realizar seu estágio nesta instituição. Nada mais havendo a 
tratar foi lavrada a presente ata, que após lida e discutida será aprovada.    
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