
                                                        
 

ATA DA 1ª REUNIÃO PEDAGÓGICA – SEMESTRE LETIVO 2021/1 

 

Realizada às 18 horas do dia 1º de fevereiro de 2021, na sala nº 02 desta Instituição, a 1ª Reunião 

Pedagógica do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, estando presentes os 

professores que assinam esta ata, tendo sido abordado os seguintes pontos: 

 

1. Boas Vindas: a reunião teve início com as boas vindas de nosso Diretor, professor Paulo 

Dorça; na sequência o representante do Setor Administrativo, Sr. Paulo Santo, e da 

Secretária Geral da Instituição, Srª Dominique Rocchetto. 

 

2. Apresentação da Equipe e novos professores: foram saudados os novos professores que 

compõem a equipe: Profª Anna Karla (Legislação Trabalhista e Conselhos de Classe), 

Profº Aurélio Troncoso (Contabilidade Empresarial / Gestão Financeira e Oçamentária), 

Profº Eduardo Carneiro (Indicadores Hospitalares / Projeto Integrado – Atividades 

Hospitalares), Profº Fabrício Leonard Leopoldino (Informática Hospitalar) e Wanuse 

Souza Lopes (Libras / Metodologia Científica); além dos professores veteranos Maria 

Aparecida da Silva, Caroline Marinho, Rafael de Sales Matto e Roberto Jimenes. 

 

 

3. Apresentação da grade horária do Curso: para o semestre letivo de 2021/1 teremos a 

seguinte grade horária. 

 

 

 



                                                        
4. Apresentação da nova matriz curricular do Curso: durante o semestre letivo 2020/2 o 

Núcleo Docente Estruturante trabalhou na atualização da matriz curricular do curso, a 

qual foi apresentada à toda equipe docente, e justificadas suas mudanças.  

 

a) As disciplinas de “Serviços de Saúde Hospitalar(80)”, “Políticas Públicas de 

Saúde(40)” e “Gestão de Saúde Pública (40)” foram incorporadas em uma única 

disciplina = “Gestão de Serviços e Saúde Pública (80)” para a Matriz 2021; 

b) As disciplinas de “Custos Hospitalares (80)” e “Gestão Financeira e Orçamentária 

(40)” foram incorporadas em uma única disciplina – “Gestão Financeira e 

Orçamentária (80)”; 

c) As disciplinas de “Gestão da Nutrição Hospitalar (40)”, “Gestão da Enfermagem 

Hospitalar (80)”, “Gestão da Farmácia Hospitalar (40)” e “Gestão do Serviço de 

Fisioterapia (40)” foram incorporadas em uma única disciplina – “Gestão 

Multiprofissional (80)”; 

d) As disciplinas de “Infraestrutura e Manutenção Hospitalar (60)” e “Arquitetura 

Hospitalar (40)” foram incorporadas em uma única disciplina – “Infraestrutura e 

Arquitetura Hospitalar (80)”; 

e) As disciplinas de “Empreeendedorismo (60)”, “Plano de Negócios (60)” e 

“Planejamento Estratégico (80)” foram incorporadas em uma única disciplina – 

“Planejamento Estratégico (80)”; 

f) As disciplinas de “Segurança e Saúde Ocupacional (40)” e “Humanização, 

Recepção e Atendimento (40)” foram incorporadas em uma única disciplina – 

“Humanização, Recepção e Atendimento (40)”; 

g) As disciplinas de “Filosofia e Ética Profissional (60)” e “Bioética e Comissões 

Hospitalares (60)” foram incorporadas em uma única disciplina – “Bioética, 

Filosofia e Ética Profissional (80)”; 

h) A disciplina “Marketing de Relacionamento em Saúde (80)” mudou par 

“Marketing Hospitalar (80)”; 

i) A disciplina de “Legislação Trabalhista e Conselhos de Classe (40) foi incorporada 

à Matriz; 

j) As disciplinas de “TCC I (80)” e “TCC II (80)” foram incorporadas à Matriz; 

k) A disciplina de “Higiene, Saúde, Segurança e Qualidade de Vida (40)” foi 

incorporada à Matriz; 

l) A disciplina de “Gestão da Qualidade e Acreditação Hospitalar (80)” foi 

incorporada à Matriz; 

m) A disciplina de “Apoio Assistencial (Laboratório, Imagem e Banco de Sangue) 

(40)” foi incorporada à Matriz; 

n) Nas novas matrizes as disciplinas ficaram com 40h e 80h. 

 

Desta forma, a nova matriz curricular do Curso ficou da seguinte forma: 



                                                        
Módulo I - Formação Básica de Gerenciamento 

Disciplina 

Carga 
horária    

total 
(h) 

Informática Hospitalar 80 

Contabilidade Empresarial 40 

Psicologia Organizacional 80 

Comunicação Empresarial 80 

Fundamentos de Gestão Hospitalar 80 

Disciplina Optativa - Libras 40 

Carga horária do Semestre 400 

Módulo II - Organização Hospitalar 

Gestão de Pessoas em Saúde 80 

Gestão de Serviços e Saúde Publica 80 

Gestão em Biossegurança e Vigilância Sanitária 
80 

Documentação Hospitalar 40 

Projeto de Integração - Visitas e Descrição de Atividades 80 

Logística Hospitalar 40 

Carga horária do Semestre 400 

Módulo III - Custos Hospitalares 

Gestão Financeira e Orçamentária 80 

Gestão Multiprofissional (Nutrição, Enfermagem, Farmácia e 
Fisioterapia) 80 

Gestão da Hotelaria Hospitalar 40 

Indicadores Hospitalares 40 

Epidemiologia Hospitalar 40 

Metodologia Científica 40 

Legislação trabalhista e conselhos de classe 40 

Projeto de Integração - Atividades Hospitalares 40 

Carga horária do Semestre 400 

Módulo IV - Sistemas de Serviços Hospitalares 

Direito Aplicado à Saúde 40 

Gestão de Contratos e Convênios - Faturamento 
80 

Infraestrutura e Arquitetura Hospitalar 80 

Gestão da Qualidade e Acreditação Hospitalar 
80 

Apoio Assistencial (Labor., Imagem, B. Sangue) 
40 

Projeto de Integração - Serviços Hospitalares 
80 



                                                        
Carga horária do Semestre 400 

Módulo  V - Sistemas de Negócios Hospitalares 

Bioética, Filosofia e Ética Profissional 80 

Higiene, saúde, segurança e qualidade de vida  
40 

Humanização, Recepção e Atendimento Hospitalar 
40 

TCC I  80 

Marketing Hospitalar 80 

Projeto de Integração - Negócios Hospitalares 
80 

Carga horária do Semestre 400 

Módulo VI - Gestão de Sistemas Hospitalares 

Planejamento Estratégico 80 

Auditoria Hospitalar 40 

TCC II 80 

Gestão de Serviços Terceirizados 40 

Tecnologia Hospitalar 80 

Projeto de Integração - Qualidade Hospitalar 
80 

Carga horária do Semestre 400 

Atividades Complementares 100 

CARGA HORÁRIA TOTAL 2500 

 

5. Matrículas alunos calouros e veteranos: até a data desta reunião estávamos com 16 

alunos veteranos matriculados, e 06 alunos calouros matriculados, porém, teremos até 

o dia 15 de março como prazo final para matrícula dos alunos. 

 

6. Preenchimento do Plano de Ensino: considerando-se que as ementas e bibliografias das 

disciplinas foram compartilhadas em dezembro de 2020 com todos os professores, ficou 

acordado que até o dia 08 de fevereiro de 2021 os planos de ensino e material de aula 

devem estar disponibilizados no sistema acadêmico (SEI), porém, podemos ter mudança 

do sistema e uma migração de todos os lançamentos. 

 

7. Atualização de Bibliografia: como as ementas e bibliografias das disciplinas foram 

compartilhadas em dezembro de 2020 com todos os professores, os mesmos devem 

proceder com uma atualização bibliográfica de suas disciplinas, para assim atualizarmos 

também o nosso acervo. 

 

8. Sistema de Avaliação (N1 Formal + Processual / N2 Formal + Processual = 6,0): a partir 

deste semestre letivo teremos um aprimoramento no sistema de avaliação, onde cada 

avaliação (formal e processual) valerá 10 pontos, exceto a avaliação de N3 que será uma 

única prova formal valendo 10 pontos. 



                                                        
9. Modelo de Avaliação Padrão ENADE (média 50% questões objetivas / discursivas): caso 

as aulas retornem de forma remota, as avaliações deverão ser realizadas no mesmo dia 

da oferta da disciplina, sem extensão de prazo para sua realização.  

 

10. Calendário Acadêmico 2021/2: a partir deste semestre haverá prazo para fechamento 

de diários de frequência e nota por parte do corpo docente, questão esta cobrada pelos 

alunos na última reunião de colegiado de 2020/2: 

 

 

11. Aulas presenciais: considerando-se que somos uma IES pequena com um único curso de 

graduação, o retorno das aulas será presencial, respeitando todos os protocolos de 

segurança. 

 

12. Duração das Aulas Presenciais: cada dia de aula representa quatro encontros, sendo das 

18h30 às 19h20, das 19h20 às 20h10, das 20h20 às 21h10, das 21h10 às 22h 

 

13. Duração das Aulas online: caso ocorra o retorno às aulas de forma remota, as mesmas 

serão das 19h às 20h10, e das 20h20 às 21h30, e será utilizada a plataforma Google 

Meet (links diferentes para disciplinas diferentes) 

 

14. NDE e CPA: a partir  deste semestre serão remunerados os professores que participarem 

do NDE com 01 hora/aula semanal, e para a professora responsável pela CPA com 03 

horas aulas. Estarão compondo o NDE do curso em 2021/1 os professores Aurélio 

Troncoso, Caroline Marinho, Fabrício Leonard, Maria Aparecida da Silva e Wanuse Souza 

Lopes (além do professor Roberto Jimenes / Coordenador do Curso), enquanto que a 

coordenação da CPA será também da professora Maria Aparecida da Silva devido à sua 

experiência nesta função. 

 



                                                        
15. Indicação de periódicos: a instituição estará providenciando a assinatura das revistas 

abaixo mencionadas, e solicita ao corpo docente a indicação de outros títulos que 

considerarem relevantes. 

 

 

 

 

 



                                                        
 

16. Criar a Jornada de Iniciação Científica (1º semestre) e a Semana da Gestão Hospitalar 

(2º semestre), de modo a fomentar a produção científica e o contato com o mercado 

envolvendo o corpo discente e docente. 

 

 

Não havendo mais nada a ser discutido, esta reunião foi finalizada às 19h30. 

 

 

 

 

 

Profº Roberto Jimenes 

Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        
 

Realizamos em 1º de fevereiro de 2021 das 18h às 19h30 na sede da Faculdade CEAFI, a 1ª 

Reunião Pedagógica do semestre letivo 2021/1 do curso de Graduação Tecnológica em Gestão 

Hospitalar. Participaram desta os professores abaixo assinados. 

 

 

Roberto Jimenes (Coordenador do Curso): ___________________________________________ 

Anna Karla de Souza e Silva: _______________________________________________________ 

Aurélio Ricardo Troncoso Chaves: __________________________________________________ 

Caroline Marinho: ______________________________________________________________ 

Eduardo Carneiro: ______________________________________________________________ 

Fabrício Leonard Leopoldino: _____________________________________________________ 

Maria Aparecida da Silva: ________________________________________________________ 

Rafael de Sales Matto: ___________________________________________________________ 

Wanuse Souza Lopez: ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


