
                                                        
 

ATA DA 1ª REUNIÃO DE COLEGIADO – SEMESTRE LETIVO 2021/1 

 

Realizada às 18 horas do dia 20 de abril de 2021, pela Plataforma do Google Meet, a 1ª Reunião 

de Colegiado do Curso Superior de Graduação Tecnológica em Gestão Hospitalar, estando 

presentes os professores Roberto Jimenes (Coordenador do Curso), Anna Karla de Souza e Silva, 

Caroline Marinho, Fabrício Leonard Leopoldino, e os alunos Jarbas Emanoel Souza da Trindade 

(2º período), e Flávio Rodrigues Medeiros (3º período). Os representantes do 1º período não 

compareceram, tendo sido abordado os seguintes pontos: 

 

1. Semana de provas: neste semestre implementamos a realização da semana das provas 

no mesmo dia da respectiva aula. De um modo geral os representantes relataram que 

tudo ocorreu bem, exceto pela prova de Metodologia Científica, que na opinião deles 

deveria ter um tempo maior por envolver o desenvolvimento de uma redação. 

 

2. Ficou alinhado que todos os professores deverão realizar a correção de suas respectivas 

avaliações de N1 junto às turmas, revendo e explicando cada uma das questões, e que 

isso aconteça já a partir desta semana. 

 

3. Acesso às aulas gravadas: foi pontuado pela coordenação do curso alguns problemas 

relatados pelos alunos, como a dificuldade de acessar às aulas gravadas, e a 

possibilidade de baixar as mesmas. A professora Carol também pontuou um problema 

de acesso ao Google Classroom, para o qual, prontamente, o professor Fabrício efetuou 

uma breve apresentação de como resolve-lo. A coordenação do curso solicitou que, 

caso ocorra algum novo problema, que seja direcionado ao mesmo, o qual dará o devido 

encaminhamento para sua solução. 

 

4. Andamento das aulas: de um modo geral estão fluindo bem de forma remota, porém, 

para as disciplinas práticas acredita-se que se estas fossem presenciais haveria um 

ganho no aprendizado para os alunos e professores. Desta forma, a coordenação do 

curso estará verificando realizar o curso no formato híbrido, mesclando aulas online e 

presenciais para as disciplinas práticas. Esta questão será compartilhada com todos 

(alunos e professores). 

 

5. Newsletter “Portal Hospitais Brasil”: a partir desta semana a coordenação do curso 

começou a compartilhar com alunos e professores esta newsletter. Considerada hoje a 

principal revista e portal hospitalar do país que há 20 anos vem levando informações de 

qualidade aos profissionais de saúde. 

 



                                                        
6. Condições de pagamento das mensalidades: considerada antes uma dificuldade para 

poder realizar o pagamento, os alunos informaram que neste mês o departamento 

financeiro facilitou este processo, informando formas alternativas, como depósitos em 

conta e transferências financeiras (TED e PIX). 

 

7. Produção de Artigos: os alunos relataram que alguns professores deixaram para 

trabalhar a sua elaboração logo após a realização da Avaliação de N1. A Coordenação 

do curso reforçou a importância desta ação acadêmica, valorizada pelo MEC e que terá 

a publicação de uma edição especial para a graduação na 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. 

 

Seguem anexos a esta ata, o convite para a reunião enviado ao e-mail dos alunos, bem como o 

convite aos professores encaminhado pelo Grupo de WhatsApp. 

 

Não havendo mais nada a ser discutido, esta reunião foi finalizada às 18h50. 

 

Goiânia, 22 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

Profº Roberto Jimenes 

Coordenador do Curso Superior de Graduação Tecnológica em Gestão Hospitalar 


