
 
 

 

 

 

 
EDITAL DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - I 
CURSO: ENFERMAGEM 
 

UNIDADE: UNAMA ANANINDEUA  
 

A Coordenadora Joyce dos Santos Freitas Barreto do Curso de 

Enfermagem da Universidade da Amazônia, no uso de suas atribuições e de 

acordo com as Competências e Habilidades referentes à desenvolvimento do 

Trabalho de Conclusão de Curso I (TCCI) constantes no Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Enfermagem desta Universidade, resolve: 

 

- Tornar público o início do desenvolvimento dos TCC do curso de 

enfermagem 2022.1. 

 

Art. 1º. Ficam abertas as inscrições para o processo de escolha do 

professor-orientador. O discente deverá enviar um e-mail convidando o 

professor para orientação com cópia para coordenação de curso 

(enfermagem.br@unama.br) até o dia 04/03/2022. O e-mail do docente, as 

áreas de atuação e disponibilidade de orientação estão disponíveis no Anexo I.  

Art. 2º. A equipe proponente deverá informar no corpo do e-mail: O 

semestre que está cursando, nome completo dos membros da equipe, com 

suas respectivas matrículas e sugestão do tema do projeto, caso já possua um 

tema em desenvolvimento ou sendo planejado. Na ausência de tema proposto 

pela equipe, o professor-orientador poderá propor posteriormente, enviando a 

proposta do tema para coordenação do curso. O discente deverá colocar 

como assunto do e-mail: Convite para orientação de TCC-I do curso de 

Enfermagem 2022.1.  

Art. 3º. Após recebimento do e-mail, o docente convidado deverá responder 

o mesmo informando se defere ou indefere o convite de orientação.  

Art. 4º. As reuniões periódicas e oficiais com professor-orientador 

acontecerão a partir do mês de agosto de 2022. O aluno será acompanhado 
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pelo professor de TCC-I, Camila Vale (9NMA/9NMB), Ana Paula Oliveira (9NTA) 

e Natasha Andrade (9NNA/9NNB) até a qualificação do projeto que acontecerá 

em junho, na “Jornada de qualificação de TCC do curso de enfermagem”. Após 

a qualificação e aprovação dos projetos, os orientadores escolhidos serão 

responsáveis pelas equipes, detendo das informações de formatação e 

estrutura textual. 

Art. 5º. A homologação dos projetos de TCC-I e das equipes aptas 

acontecerá até dia 08 de fevereiro. A equipe deverá procurar a coordenação, 

caso sua equipe não seja homologada.  

Art. 6º. Para que ocorra a homologação da equipe, deverá ser seguido as 

seguintes orientações: 

- O aluno deverá estar matriculado no nono semestre do curso de 

enfermagem e na disciplina TCC-I. 

- A equipe deverá ser em trio. 

- Ter o aceite de orientação, enviado pelo professor-orientador. 

Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos por esta coordenação de curso. 

 

 
 
 

Ananindeua, 21 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Coordenação do Curso de Enfermagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ANEXO I - DISPONIBILIDADE DOCENTE PARA ORIENTAÇÃO DE TCC I  - II 

 

DISPONIBILIDADE DOCENTE PARA ORIENTAÇÃO DE TCC I  - II 

Nome do docente Área de atuação Número de vagas E-mail  

Ana Patrícia  
Barros Cordeiro 

Câncer / Alterações histológicas e 
tratamento / Estudo etnográfico (em 

ambiente digital) / Epidemiologia (dados 
secundários) 

4 anapaty2301@gmail.com  

 

Yasmin Martins de 
Sousa 

Centro Cirúrgico e CME / Saúde do Idoso 
/ Enfermagem Terapia Intensiva / Saúde 
do Adulto / Processo de Enfermagem e 

SAE / Oncologia. 

7 040800195@prof.unama.br  

 

Natasha Cristina 
Oliveira Andrade 

Enfermagem terapia intensiva/ 
Oncologia/ Estomaterapia/  

Enfermagem Médico -cirúrgico / Saúde 
do adulto 

7 040800260@prof.unama.br  

 

Karina Faine  
da Silva Freitas 

Enfermagem em Saúde Mental e 
Psiquiátrica / Saúde do Trabalhador /  
Educação em Saúde / Formação em 

Enfermagem / Hematologia 

7 040800201@prof.unama.br  

Suziane do Socorro  
dos Santos 

Epidemiologia, Doenças Infecciosas,  
Infecçao Hospitalar, Saude Mental 

7 040800031@prof.unama.br  

Rodrigo Santos  
de Oliveira 

Genética Microbiana;  
Resistência microbiana a 

antimicrobianos. 
1 rodrigodeoliveira01@gmail.com  

 

Mayara Annanda 
Oliveira  

Neves Kimura 

Doenças infecto parasitárias, 
emergências e trauma, saúde do adulto, 

epidemiologia 
9 040800265@prof.unama.br  

 

Thifany Mendes 
Pinto 

Educação em saúde; Nutrição materno-
infantil; Nutrição Hospitalar;  

 Nutrição clínica 
2 thifanymp@gmail.com  

Tamires de Nazaré 
Soares 

Enfermagem em unidade de terapia 
intensiva adulto e neonatal; Pediatria; 

saúde do adulto 1 E 2; hemodiálise; 
cardiologia e hemodinamica/ 

obstetricia/ feridas e curativos( 
estomaterapia); educação em saúde; 

aleitamento materno; doenças 
relacionadas materno infantil 

20 040800192@prof.unama.br  

Daniele Melo 
Sardinha  

Epidemiologia / Vigilância / Doenças 
cardiovasculares / Agravos de 

Notificação do SINAN  
5 danielle-vianna20@hotmail.com  

Perla Katheleen  
Valente Corrêa 

Saúde indígena, doação e transplantes 
de órgãos, Saúde Coletiva/pública,  

Saúde da Mulher  e da criança, Atenção 
primária 

7 040800272@prof.unama.br  

 

Anderson Borges  
Saúde e atendimento a pessoa com 

deficiência e transtornos específicos/   
Saúde mental /  Educação em saúde  

3 040800060@prof.unama.br  
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Daniele Carneiro 
Farias 

Alimentação e 
nutrição/Epidemiologia/Comportamento 

alimentar 
2 Danicfarias@hotmail.com  

Camila Carvalho 
Vale  

Atenção Primária à Saúde/ Saúde 
pública. 

7  camilacarvalhovale@gmail.com  

Ana Paula Rezendes 
Oliveira 

Saúde da mulher/ Obstetrícia / Atenção 
Básica – Saúde Pública / Coinfecção 
tuberculose – HIV / Tuberculose / 

Epidemiologia  

7 paularezendes1@gmail.com  

Daniele Etiene 
Bezerra 

Saúde do idoso / Gestão / Processo de 
Enfermagem – SAE / Cuidado Paliativo / 

Oncologia / Clínica médica e cirúrgica 
7 danielleetienne@hotmail.com 

 
 

Barbara Santana 
Brasil  

Imunologia / Virologia / Gestão / 
Estética / COVID 

3 biomedicinabarbara@gmail.com  


