
                                                        

 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  

SEMESTRE LETIVO 2022/1 

 

Realizada às 20h30 do dia 1º de fevereiro de 2022, 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. NDE e CPA: constituição e remuneração (paga em 05 meses a partir da folha de fevereiro 

2021). As reuniões deverão ser presenciais e com a participação efetiva dos professores, 

conforme calendário acadêmico já enviado no grupo de WhatsApp 

 1ª Colegiado = 31 de março 

 2ª Colegiado e 2ª NDE = 27 de maio 

 

2. II Jornada de Iniciação Científica: de 18 a 20 de abril de 2022 (apresentação dos artigos 

que desenvolvemos em 2021) 

 



                                                        

 

 

A professora Janaína, dentro da disciplina de TCC I, estará finalizando a produção destes 

artigos para apresentação na II Jornada de Iniciação Científica, a ser realizada de 18 a 20 

de abril de 2022.  

Todos os artigos serão enviados para apreciação do Conselho Editorial, e uma vez 

aprovados, serão publicados na Revista Eletrônica Saúde e Ciência. 

 

 

3. Ouvidoria, Orientação Psicopedagógica, Biblioteca, Núcleo de Pesquisa: teremos 

profissionais ocupando essas posições, para que possamos receber a comissão do MEC 

para o reconhecimento de nosso curso, porém, a janela de solicitação junto ao INEP 

continua fechada. 

 

4. Sala dos professores, coordenação, ouvidoria, orientação psicopedagógica, CPA, NDE e 

NPE: estaremos criando novos espaços, até para atender às demandas para a visita de 

reconhecimento do curso pelo MEC. 

 

5. Disciplinas certificadoras: definimos as disciplinas a serem ofertadas neste semestre que 

serão certificadoras. Para tanto, será elaborado documento institucional para 

colocarmos este projeto em prática. 



                                                        

 

 

 

Para o semestre letivo de 2022/1 serão consideradas como disciplinas Certificadoras: 

 Turma 1º Período = Fundamentos em Gestão Hospitalar 

 Turmas 2º e 3º Períodos = Gestão Hoteleira 

 Turmas 4º e 5º Períodos = Marketing Hospitalar 

  

6. Devolutiva CPA para professores: serão devolvidas aos respectivos professores suas 

avaliações realizadas pelos alunos em 2021/2. 

 

7. Visitação do MEC para reconhecimento do Curso em 2022. Ainda sem data definida, 

pois a janela para solicitação do reconhecimento junto ao INEP ainda está fechada. 

 

 

 

Não havendo mais nada a ser discutido, esta reunião foi finalizada às 22 horas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Profº Roberto Jimenes 

Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar  

 



                                                        

 

 

LISTA DE PRESENÇA 

Realizada às 20h30 do dia 1º de fevereiro de 2022, 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 abaixo assinados. 
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