
                                                        
 

ATA DA 1ª REUNIÃO DE COLEGIADO – SEMESTRE LETIVO 2021/2 

 

Realizada às 17 horas do dia 28 de setembro de 2021, presencialmente e pela Plataforma do 

Google Meet, a 1ª Reunião de Colegiado do Curso Superior de Graduação Tecnológica em 

Gestão Hospitalar, estando presentes os professores e representante de turma que assinam 

esta, tendo sido abordado os seguintes pontos: 

 

 Desenvolvimento do semestre letivo 

 

O representante da turma do 3º e 4º períodos enfatizou que o semestre está 

ótimo. O retorno às aulas presenciais a princípio foi um susto, principalmente 

pelo fato dos alunos passarem 03 semestres de forma remota, mas toda a turma 

percebe a evolução que foi em termos de aprendizado o retorno presencial. O 

aluno elogia a qualidade das aulas e dos professores. Os professores destacam 

que as aulas têm ocorrido da melhor forma possível, e a participação e 

envolvimento dos alunos está excelente. Observa-se que, gradativamente, o 

número dos alunos que estão assistindo às aulas de forma presencial vem 

aumentando, se comparado aos que assistem de forma remota (tela 

presencial). 

 

 Jornada Mercadológica 

O evento que aconteceu foi muito rico em termos de conhecimento. As 

palestras proferidas apresentaram temas atuais, e os alunos destacam a 

qualidade e profissionalismo de todos os palestrantes. 

                                            

 



                                                        
 Semana de Provas formais de N1 

 

A ser realizada de 27 de setembro a 1º de outubro, as provas serão todas 

presenciais, com exceção das atividades práticas, que podem ser realizadas com 

a utilização de recursos educacionais digitais. Os alunos se mostram 

preocupados com o desempenho que terão, já que, desde que começaram o 

curso as provas eram realizadas com consulta e de forma remota. Foram 

realizadas duas comunicações com os alunos, sendo uma na semana que 

antecede sua realização, e outro na semana que as provas acontecem. 

 

 
 

 
 

 

 Utilização da Tela Presencial 

 

Como a partir deste semestre letivo a Instituição voltou com as aulas 

presenciais, e ao mesmo tempo alguns alunos apresentaram resistência com 

relação ao retorno com receio à contaminação do COVID 19, foi disponibilizado 

para o curso de graduação o mesmo recurso utilizado nas aulas teóricas da pós-

graduação, a “Tela Presencial”.  Ela consiste na transmissão ao vivo via Google 

Meet das aulas presenciais. 



                                                        

 
 

 
 

O convite para os professores e representantes participarem foi enviado em 23 de setembro de 

2021, e encontra-se anexado a esta ata. A reunião foi realizada presencialmente e pela 

plataforma Google Meet pelo link meet.google.com/bds-zrxt-umq. 

 

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

 

Goiânia, 28 de setembro de 2021. 

 

 

Profº Roberto Jimenes 

Coordenador do Curso Superior de Graduação Tecnológica em Gestão Hospitalar 

 



                                                        
LISTA DE PRESENÇA 

Realizamos em 28 de setembro de 2021 das 17h às 18h, de forma presencial e pela Plataforma 

do Google Meet, a 1ª Reunião de Colegiado do Curso Superior de Graduação Tecnológica em 

Gestão Hospitalar do semestre letivo 2021/2. Participaram desta os professores e alunos abaixo 

assinados. 

Professores: 

Roberto Jimenes (Coordenador do Curso): __________________________________________ 

Anna Karla de Souza e Silva: ______________________________________________________ 

Aurélio Ricardo Troncoso Chaves: __________________________________________________ 

Eduardo Carneiro: ______________________________________________________________ 

Fabrício Leonard Leopoldino: _____________________________________________________ 

Janaína Steger Steger de Oliveira Costa: ____________________________________________ 

Juliana Carvalho de Lima: ________________________________________________________ 

Maria Aparecida da Silva: ________________________________________________________ 

Rafael de Sales Matto: ___________________________________________________________ 

Alunos: 

Tiago Porto Pinheiro (1º período): _________________________________________________ 

Rildo Davi de Oliveira (2º período): ________________________________________________ 

Jarbas Emanoel Souza da Trindade (3º período): ______________________________________ 

Flávio Medeiros (4º período): _____________________________________________________ 


