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ATA DA QUINTA (5ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DA FACULDADE DE SAÚDE 

COLETIVA (FASC) DO INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE E 

BIOLÓGICAS (IESB) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO 

PARÁ (Unifesspa), REALIZADA NO DIA 04/05/2020.  

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e quarenta 

e sete minutos, em ambiente virtual (Conferências WEB, devido à pandemia COVID-19) 

reuniram-se, sob a presidência da Diretora da FASC professora Aline Coutinho 

Cavalcanti, os professores Aline Aparecida de Oliveira Campos, Ana Cristina Viana 

Campos, Carlos Podalirio Borges de Almeida, Emanuelle Helena Santos Cossolosso, 

Letícia Dias Lima Jedlicka, os discentes Amanda Silva Campos (representante discente) 

e Bruno Barros Anchieta (ouvinte).  As professoras Isabela Godói e Priscila da Silva 

Castro, além  da técnica administrativa Vanusa de Abreu encontram-se em licença 

maternidade; as professoras Samantha Hasegawa e Alessandra Chaves estão afastadas 

para o Doutorado. 1. ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUORUM. A profa. Aline 

Cavalcanti abriu a reunião cumprimentando a todos e deu prosseguimento. 2. 

INFORMES. Profa. Aline Cavalcanti informou que os planos de trabalho das professoras 

substitutas foram alterados no que diz respeito ao acréscimo das atividades de ensino do 

período letivo 2020.2, por hora suspenso devido a pandemia de COVID-19 no país. A 

presidente também informou que os aditivos de contrato das Professoras Luciana e 

Mikaelle foram assinados e encaminhados ao setor competente, segundo a Secretária 

Executiva do IESB. Informou ainda que as autodeclarações de situações previstas na 

Instrução Normativa nº 03, de 16 de abril de 2020 deverão ser reenviadas à Direção da 

FASC somente se houver alteração no seu status. Profa. Aline Cavalcanti informou que 

as eleições para Reitor para o quadriênio 2020-2024 serão realizadas eletronicamente no 

dia vinte e um de maio de dois mil e vinte, no horário de oito horas às vinte e uma horas. 

O processo de consulta à comunidade será realizado integralmente pelo Sistema Integrado 

de Gestão de Eleições (SIG-Eleição) da Unifesspa, disponível no link: 

https://sigeleicao.unifesspa.edu.br. Haverá um último debate entre os candidatos dia 

quinze de maio do corrente ano por meio do Canal oficial da Unifesspa no Youtube. Por 

último, a presidente informou que todos os itens solicitados pela FASC foram comprados 



no último pregão eletrônico da Unfesspa e ainda que os fornecedores têm o prazo de trinta 

dias para fazer a entrega dos itens no Almoxarifado da Unifesspa. Essas informações 

foram repassadas por Valquimarque, coordenador administrativo do IESB. 3. 

PROPOSIÇÕES. A profa. Aline Cavalcanti fez duas proposições em nome da Direção 

da FASC: 1) Assinatura digital das atas das reuniões do Conselho da FASC e 2) 

Aprovação do projeto de ensino "ANÁLISE DE METODOLOGIAS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE BIOESTATÍSTICA EM UMA 

UNIVERSIDADE PÚBLICA NO PARÁ". Ambos os pontos foram aprovados por 

unanimidade e inclusos na lista da ordem do dia. O professor Carlos fez a proposição do 

ponto de pauta: 3) Viabilidade da entrada da turma 2020 prevista em agosto, que foi 

aprovado por unanimidade e incluso na lista da ordem do dia. 4. ORDEM DO DIA. 4.1. 

Oficialização da criação, definição e nomeação do laboratório do curso de Saúde 

Coletiva (proponente: Professora Letícia). Profa. Letícia, na função de Coordenadora 

de Laboratório, solicitou a retirada deste ponto de pauta devido à necessidade de maiores 

esclarecimentos solicitados ao IESB. A presidente colocou em votação, e foi aprovado 

por unanimidade. 4.2. Certificação de horas extracurriculares para o representante 

de turma (proponente: Amanda, representante discente). A aluna Amanda esclareceu 

os motivos deste pedido e após algumas considerações dos participantes, a presidente 

encaminhou para que seja feita a consulta aos documentos para deliberação do Conselho 

posteriormente. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.  4.3. Ação de 

distribuição de kit de higiene para comunidades carentes (Proponente: Amanda, 

representante discente). A aluna Amanda propôs a realização de uma ação da Faculdade 

para a arrecadação, formação e distribuição de kit de higiene para comunidades carentes. 

A presidente ponderou sobre os detalhes logísticos e de respaldo para efetivação das ações 

propostas. A aluna Amanda esclareceu que a solicitação diz respeito à operacionalização 

como responsabilidade do Centro Acadêmico da Saúde Coletiva e colaboração e 

participação em reuniões online e emissão de ofícios e documentos pela FASC e pelos 

professores. Após os devidos esclarecimentos e sugestões dos participantes, colocado em 

votação e não foi aprovado o início imediato da ação de distribuição de kit de higiene 

para comunidades carentes por cinco votos contrários, e dois votos favoráveis. A 

presidente deu o encaminhamento de que as ações sejam colocadas em um plano de ação 

com os seguintes os pontos a ser aprovado posteriormente pelo Conselho da FASC: 1) 

levantamento de pessoas para participar; 2) divisão as funções: equipes de doação, 

instituições a serem favorecidas; compra e montagem dos kits; distribuição dos kits; 



equipe de medidas de segurança; 3) descrição das funções e procedimentos para cada 

equipe. 4.4. Definição das ações da FASC em enfrentamento à Pandemia por 

Coronavírus (proponente: Direção da FASC). A presidente fez a apresentação e 

exposição de ações possíveis de enfrentamento à Pandemia por Coronavírus. As ações 

nas redes sociais e site da FASC serão feitas mediante a divulgação da informação em 

cinco eixos semanalmente: 1) “Prevenção” na segunda-feira sob a responsabilidade das 

professoras Mikaelle e Letícia; 2) “Atividades em casa” na terça-feira sob a 

responsabilidade das professoras Aline Campos e Emanuelle; 3) “Combate a Fake News” 

na quarta-feira sob a responsabilidade dos professores Luciana e Carlos e da aluna 

Amanda; 4) “Pesquisa de medicamentos e vacinas” na quinta-feira sob a responsabilidade 

da professora Aline Coutinho e do aluno Bruno e 5) “Acompanhamento epidemiológico” 

na sexta-feira sob a responsabilidade da professora Ana e alunas Amanda Geizela Santos 

Lima, Carlla Danyelle Batista Silva, Dara Pinto Sanches, Jhésica da Cruz dos Santos, 

Ketler Winny Alves Silveira, Sarah Karyellen Mendonca Lima e Thais Fagundes Lobo. 

Os representantes farão contato com os alunos e retornarão com a lista de contatos dos 

alunos interessados para início das atividades na próxima semana. Definiu-se que cada 

eixo poderá contar com dois ou três alunos, de acordo com as demandas de cada tema e 

professores. A presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. O 

encaminhamento foi que far-se-á nova discussão sobre a formalização para a junção 

dessas ações como projeto de extensão da FASC. 4.5. Assinatura digital das atas das 

reuniões do Conselho da FASC (proponente: Direção da FASC). A presidente 

apresentou a proposta de que a ata seja registrada no SIPAC, com assinatura eletrônica 

de todos os membros do Conselho ativos e presentes em cada reunião, mesmo com a 

impossibilidade de o representante discente assinar eletronicamente o documento. 

Esclareceu que os documentos serão assinados presencialmente pelo representante 

discente com o retorno das atividades presenciais ou por meio doa atualização do SIPAC 

a ser realizada pelo CTIC. A escrita da ata será feita por rodízio entre os professores da 

FASC até a volta da TAE Vanusa, circulada para considerações e correções a todos os 

membros do Conselho por e-mail, e em 48 horas inserida no SIPAC para assinatura dos 

membros. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 4.6. Aprovação do 

projeto de ensino "ANÁLISE DE METODOLOGIAS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE BIOESTATÍSTICA EM UMA 

UNIVERSIDADE PÚBLICA NO PARÁ" (proponente: Direção da FASC). A 

presidente leu as considerações encaminhadas pela Câmara de Ensino do IESB 



informando que o parecer foi favorável, com a alocação de dez horas (10h) semanais para 

a coordenadora professora Ana Cristina Viana Campos e vigência entre dois de março ao 

dia trinta e um de dezembro do ano de dois mil e vinte (02/03 à 31/12/2020). Colocado 

em votação, foi aprovado por unanimidade. 4.7. Viabilidade da entrada da turma 2020 

prevista em agosto (proponente: professor Carlos). Após explanação da 

preocupação de Professor Carlos com a necessidade do Conselho planejar a entrada 

da próxima e futuras turmas em relação ao corpo docente e falta de previsão de 

novos concursos para as vagas existentes na FASC, a presidente esclareceu detalhes 

sobre  a suspensão do calendário acadêmico da Unifesspa, com o encaminhamento de que 

o planejamento acadêmico da FASC para os anos de 2020 e 2021 será feito tão logo haja 

novo calendário, considerando os contratos das professoras substitutas Mikaelle e 

Luciana, o quantitativo de docentes ativos na Faculdade em cada semestre dos respectivos 

anos e retorno das professoras em afastamento. 5. O QUE OCORRER. Nenhuma 

ocorrência 6. ENCAMINHAMENTOS. Os encaminhamentos desta reunião foram 

descritos em seus respectivos pontos de pauta. ENCERRAMENTO. Nada mais a tratar, 

a Diretora da Faculdade de Saúde Coletiva, professora Aline Coutinho Cavalcanti deu 

por encerrada a Quinta (5ª) Reunião Ordinária da Faculdade de Saúde Coletiva de dois 

mil e vinte, às dezesseis horas e quarenta e sete minutos. Eu, Ana Cristina Viana Campos, 

lavrei a presente ata, que após aprovada, vai assinada por mim e demais membros 

presentes. 
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