
                                                        
 

ATA DA 1ª REUNIÃO PEDAGÓGICA – SEMESTRE LETIVO 2021/2 

 

Realizada às 19 horas do dia 02 de agosto 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. A reunião foi aberta com as boas vindas de nosso Diretor, professor Paulo Dorça; 

na sequência a Secretária Geral da Instituição, Srª Dominique Rocchetto. 

 

2. Foram apresentadas as novas professoras: Janaína Steger de Oliveira Costa, que 

assumirá as disciplinas de Infraestrutura e Arquitetura Hospitalar, e Apoio 

Assistencial (Laboratório, Imagem e Banco de Sangue); e Juliana Carvalho de 

Lima, que assumirá a disciplina de Gestão da Qualidade e Acreditação Hospitalar. 

Já a professora Wanuse Souza Lopez foi desligada pelo fato de não ofertarmos 

para este semestre letivo qualquer disciplina com aderência à sua formação. 

 

3. Apresentação da grade horária do Curso: para o semestre letivo de 2021/2 teremos 

a seguinte grade horária. 

 

 



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

11 alunos veteranos matriculados, e 05 alunos calouros matriculados, porém, 

teremos até o dia 13 de setembro como prazo final para matrícula dos alunos. 

 

5. Preenchimento do Plano de Ensino: considerando-se que as ementas e 

bibliografias das disciplinas foram compartilhadas com todos os professores em 

junho de 2021, ficou acordado que até o dia 09 de agosto de 2021 os planos de 

ensino e material de aula devem estar disponibilizados no sistema acadêmico 

(SEI). 

 

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

2021/2 foram compartilhadas, cada professor deve proceder com uma atualização 

bibliográfica de suas disciplinas, para assim atualizarmos também o nosso acervo. 

 

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

será mantido o 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. 

 

8. 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.  

 

9. Calendário Acadêmico 2021/2: atenção aos prazos para fechamento de diários de 

frequência e nota por parte do corpo docente.  

 

10. 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 à saúde. 

 



                                                        
11. 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 

 

12. 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) 

 

13. NDE e CPA: a partir deste semestre as remunerações dos professores participantes 

serão mensais, sendo pagas nas folhas de julho a novembro.  

 

14. Deveremos finalizar neste semestre a produção dos artigos iniciados em 2021/1, 

para assim termos a publicação de uma edição da graduação na Revista RESC. 

 

15. Estaremos implantando a partir deste semestre letivo os seguintes departamentos 

em nossa IES: Ouvidoria e Orientação Psicopedagógica, função que será exercida 

por uma única profissional; Biblioteca (contratamos uma bibliotecária); Núcleo 

de Pesquisa, tendo como responsável o professor Roberto Jimenes. 

 

16. Criação da Jornada Mercadológica da Gestão Hospitalar, a ser realizada de 13 a 

17 de setembro. Já emitimos um ofício convite para: Unimed Goiânia, Cebron, 

Hemocentro de Goiás e Agir (Organização Social responsável pelo CRER e 

HUGOL). A proposta desta é aproximar nossos alunos do mercado de trabalho. 

 

17. Aulas no Laboratório: nosso laboratório de informática está disponível para ser 

utilizado pelos professores. 

 

18. Horário da Coordenação: para este semestre letivo a coordenação deverá cumprir 

o seguinte horário: 



                                                        

 

 

Não havendo mais nada a ser discutido, esta reunião foi finalizada às 20h30. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Profº Roberto Jimenes 

Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar 
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Realizada às 19 horas do dia 02 de agosto de 2021, na sala nº 02 desta Instituição, a 1ª 

Reunião Pedagógica do Curso Superior de Tecnologia 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: _____________________________________________ 

Janaína Steger de Oliveira Costa: __________________________________________ 

Juliana Carvalho de Lima: ________________________________________________ 

Maria Aparecida da Silva: ________________________________________________ 

Rafael de Sales Matto: ___________________________________________________ 

 

 

 


