
                                                        

 

 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  

SEMESTRE LETIVO 2021/1 

 

Realizada às 19h30 do dia 1º de fevereiro de 2021, na sala nº 02 desta Instituição, a 1ª 

Reunião do Núcleo Docente Estruturante / NDE do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Hospitalar, estando presentes os professores que assinam esta ata, tendo esta 

reunião abordado os seguintes pontos: 

 

1. Interdisciplinaridade: a interdisciplinaridade deve estar atenta para a relação forma e 

conteúdo dentro de uma mesma disciplina no que tange aos níveis de complexidade do 

conhecimento, de grande importância para a prática educativa. Ela pode se materializar 

nas metodologias de ensino, no currículo e na prática docente. Na educação profissional 

em saúde ela tem se traduzido em tentativas, por vezes bem-sucedidas, de projetos e 

concepções diversos, mas que partilham a necessidade de perseguir, de acordo com o 

que pensam ser isto, o saber unitário. Indo além, nesse caminho coloca-se a necessidade 

da interação entre escola e serviço de saúde, entre escola e as demandas de saúde da 

população urbana e do campo. 

Desta forma, para o semestre letivo 2021/1 devemos buscar uma proposta pela qual 

consigamos engajar uma ação que envolva todas as disciplinas. 

 

2. Criar a Jornada de Iniciação Científica (1º semestre): a iniciação é um programa voltado 

a alunos de graduação que permite desenvolver ou participar de um projeto de pesquisa 

em qualquer área do conhecimento, sempre com a orientação de um pesquisador ou 

professor experiente. 

 

Temos em nossa Instituição a Revista RESC 

 

 
 

A Revista Eletrônica Saúde e Ciência (RESC) é um periódico científico de acesso livre e 

gratuito, publicado semestralmente pelo CEAFI PÓS-GRADUAÇAO, apenas na versão 

eletrônica e disponível no site http://www.rescceafi.com.br. Esta revista objetiva 

disseminar a produção científica em Ciências da Saúde e áreas afins, por meio da 



                                                        

 

 

publicação de resultados de pesquisas originais, revisões literárias e de outras formas 

de documentos que contribuam para o conhecimento fundamental e aplicado. 

 

Considerando-se a importância de trabalharmos a “interdisciplinaridade” em nosso 

curso, e o fato de já termos em nossa IES uma revista científica, foi conversado com o 

seu editor chefe e a coordenação do curso a respeito do lançamento de uma edição 

extra considerando-se a produção de artigos de alunos e professores.  

 

Assim, utilizaremos o primeiro semestre deste ano para desenvolver a produção dos 

artigos, e publicarmos os aceitos no final de agosto ou início de setembro. 

 

              

 

3. Desenvolvimento de uma marca para o projeto de Iniciação Científica do Curso: 

a coordenação irá desenvolver algumas propostas criativas para apresentação 

ao NDE.  

 

Não havendo mais nada a ser discutido, esta reunião foi finalizada às 21 horas. 

 

 

 

 

Profº Roberto Jimenes 

Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar  

Conforme acordado em nossa reunião 

pedagógica, cada professor, em cada disciplina, 

deve desenvolver como avaliação processual dos 

alunos a produção de artigos científicos para 

publicação em nossa revista. 

Estaremos ofertando 14 disciplinas diferentes, e 

se conseguimos publicar pelo menos um artigo de 

20 páginas, teremos uma revista com 280 páginas, 

o que para início será algo fantástico. 

A professora Wanuse, que estará com a disciplina 

de Metodologia científica, fará a interlocução com 

todos os professores. 



                                                        

 

 

 

LISTA DE PRESENÇA 

Realizamos em 1º de fevereiro de 2021 das 19h30 às 21h na sede da Faculdade CEAFI, a 1ª 

Reunião do Núcleo Docente Estruturante – NDE do semestre letivo 2021/1 do curso de 

Graduação Tecnológica em Gestão Hospitalar. Participaram desta os professores abaixo 

assinados. 

 

 

Roberto Jimenes (Coordenador do Curso): ___________________________________________ 

Aurélio Ricardo Troncoso Chaves: __________________________________________________ 

Caroline Marinho: ______________________________________________________________ 

Fabrício Leonard Leopoldino: _____________________________________________________ 

Maria Aparecida da Silva: ________________________________________________________ 

Wanuse Souza Lopez: ___________________________________________________________ 

 

 

 


