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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 
ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 2 
SANTO, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E 3 
DOIS. 4 
Às quinze horas e treze minutos do dia primeiro de junho de dois mil e vinte e dois, por meio 5 
de videoconferência com o uso do “https://meet.google.com”, realizou-se a terceira reunião 6 
ordinária deste Colegiado com a presença dos professores: Bruno Henrique Fiorin – 7 
presidente; Ana Paula Santana de Vasconcellos Bittencourt; Andréa Vasconcellos Batista da 8 
Silva; Andressa Bolsoni Lopes; Blima Fux; Debora Dummer Meira; Fabiana Gonring Xavier; 9 
Rafael Moura Coelho Pecly Wolter; Welington Serra Lazarini e a representante estudantil 10 
Caroline Souza Soares. Após verificar o quórum, o presidente inicia a reunião. 1) 11 
Aprovação de atas: Em apreciação a ata da 2ª Reunião Ordinária 04.05.2022. Após 12 
discussão o expediente é aprovado por unanimidade. 2) Informes: 2.1) O presidente 13 
informa sobre Documento avulso nº 23068.058618/2022-01 que reserva 1 vaga para o 1º 14 
período dos cursos, conforme OFÍCIOCIRCULAR Nº 28/2022/GABINETE/PROGRAD/UFES. 15 
2.2) O presidente informa sobre o fluxo de envio e registro das Atividades complementares, 16 
o qual sofreu alteração por conta da criação de um e-mail específico para essa finalidade, 17 
que é “atividadecomplementarufes@gmail.com”. 2.3) O presidente informa sobre a 18 
necessidade de atualização das normas de estágio, TCC e atividade complementar. Informa 19 
também acerca da necessidade de atualização das referências bibliográficas do PPC 2020. 20 
3) Expediente: 3.1) Em apreciação a aprovação ad referendum dos processos: Processo 21 
digital nº 23068.059967/2022-32 – Solicitação de extrapolação de carga horária da aluna 22 
2018205313 KELLY EDUARDA DE JESUS SILVA para cursar a disciplina ADM06149 23 
Administração e Ciência do curso de administração. Processo digital nº 23068.061817/2022-24 
99 – Solicitação de extrapolação de carga horária da aluna 2018103527 GABRIELA 25 
FERREIRA RIBEIRO para cursar a disciplina FIL05827 Antropologia Filosófica I do curso de 26 
filosofia. Após discussão o expediente é aprovado por unanimidade. 3.2) Em apreciação o 27 
Documento avulso nº 23068.059273/2022-03 – Solicitação de aprovação de justificativa 28 
para o pedido de não desligamento da aluna 2014203392 GISELE SILVA ROCHA ao 29 
Colegiado de Curso. Para viabilizar o pedido é necessário concessão de prazo de 1 (um) 30 
período além dos 2 (dois) já concedidos até 2022/2. Ficando a aluna responsável por 31 
concluir o curso em 2023/1. Conforme justificativa do aluno anexada ao processo. A 32 
coordenação de curso tem voto favorável, não emitindo juízo de valor ou atestado de 33 
veracidade dos fatos apontados na justificativa do discente. Sendo considerado, apenas, o 34 
interesse do aluno em completar o curso e a existência de acordo de cumprimento de PIC 35 
com a coordenação. Após discussão o expediente é aprovado por unanimidade. 3.3) Em 36 
apreciação o Documento avulso nº 23068.059276/2022-39 – Solicitação de aprovação de 37 
justificativa para o pedido de não desligamento da aluna 2013202952 SIBELI ALBANE ao 38 
Colegiado de Curso. Para viabilizar o pedido é necessário concessão de prazo de 1 (um) 39 
período além dos 3 (três) já concedidos até 2022/2. Ficando a aluna responsável por 40 
concluir o curso em 2023/1. Conforme justificativa do aluno anexada ao processo. A 41 
coordenação de curso tem voto favorável, não emitindo juízo de valor ou atestado de 42 
veracidade dos fatos apontados na justificativa do discente. Sendo considerado, apenas, o 43 
interesse do aluno em completar o curso e a existência de acordo de cumprimento de PIC 44 
com a coordenação. Após discussão o expediente é aprovado por unanimidade. 3.4) Em 45 
apreciação a Aprovação da Instrução Normativa 001 – Quebra de pré-requisito. Após 46 
explicação da coordenação de curso a respeito da necessidade e pontos relevantes da IN, o 47 
expediente é aprovado por unanimidade. 3.5) Em apreciação a Aprovação da Instrução 48 
Normativa 002 – Aproveitamento de Estudo. Após explicação da coordenação de curso a 49 
respeito da necessidade e pontos relevantes da IN, o expediente é aprovado por 50 
unanimidade. 3.6) Em apreciação a Aprovação da Instrução Normativa 003 – Exercício 51 
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Domiciliar. Após explicação da coordenação de curso a respeito da necessidade e pontos 1 
relevantes da IN, o expediente é aprovado por unanimidade. 3.4) Em apreciação a Oferta 2 
de disciplinas 2022.2, ficando considerado na oferta 1 vaga para o 1º período conforme 3 
OFÍCIOCIRCULAR Nº 28/2022/GABINETE/PROGRAD/UFES; alteração de horário de 4 
Enfermagem e Sociedade para terça-feira de manhã teoria e de tarde prática; 1º e 2º 5 
período PPC 2020 e demais períodos PPC 2006; 33 vagas para as disciplinas e aguardo 6 
para que o departamento defina a oferta de disciplinas optativas. O coordenador informa a 7 
respeito da disciplina de suporte básico de vida que pode ser cursada na educação física 8 
caso algum aluno tenha ficado para trás e da disciplina de bioquímica que foi dividida entre 9 
o 2º e 3º períodos nesse PPC 2020. 4) Comunicado: a) O presidente pede para que os 10 
professores fiquem atentos aos casos de COVID e que seja comunicado com rapidez os 11 
fatos. Diz que 2 casos de COVID confirmados em sala de aula já é necessário cuidado 12 
especial. b) O presidente informa que a tendência a partir do dia 06/06 é que todas as 13 
aulas voltem a ser presenciais, mas ainda depende de confirmação dos órgãos superiores. 14 
c) O presidente informa que a depender da decisão dos órgãos superiores as reuniões 15 
voltam ou não a ser presenciais, diz que depende de resolução para tomar decisão. Nada 16 
mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quinze minutos, deu-se por encerrada a reunião 17 
da qual eu, Frederico Zacché de Aguiar, assistente em administração, lavrei a presente ata 18 
que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada. 19 

Frederico Zacché de Aguiar 20 
Assistente em Administração 21 

Bruno Henrique Fiorin - presidente; 22 
Ana Paula Santana de Vasconcellos Bittencourt; 23 
Andréa Vasconcellos Batista da Silva; 24 
Andressa Bolsoni Lopes; 25 
Blima Fux; 26 
Debora Dummer Meira; 27 
Fabiana Gonring Xavier; 28 
Rafael Moura Coelho Pecly Wolter; 29 
Welington Serra Lazarini; 30 
Caroline Souza Soares 31 
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