
                                                        
ATA DA 1ª REUNIÃO DE COLEGIADO – SEMESTRE LETIVO 2022/1 

 

Realizada às 17 horas do dia 12 de abril de 2022 de forma presencial, 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: 

 

 Turma do 1° período do curso 

 

Profª Janaína (Fundamentos de Gestão Hospitalar): classifica a turma como 

motivada e interessada no curso, mas alguns alunos (principalmente os que 

atuam no exército) tem faltado devido a compromissos profissionais. A turma é 

muito heterogênea, e pouco já atuam na área hospitalar. 

 

Profª Malu (Comunicação Empresarial): a turma é muito boa, mas rende mais 

quando está com mais alunos. Estão desenvolvendo um trabalho de 

comunicação para um hospital fictício, que tem demonstrado muito empenho 

por parte de todos os alunos. 

 

Profº Aurélio (Contabilidade Empresarial): a turma não consegue manter uma 

presença média, pois três alunos pertencem ao exército e acabam tendo, em 

alguns momentos, compromissos concomitantes. Percebe certa dificuldade dos 

alunos frente ao conteúdo de sua matéria, mas a turma tem se esforçado. 

 

Profª Cidinha (Psicologia Organizacional): a professora ressalta que, embora a 

turma seja pequena, se mostra muito empolgada e comprometida com a 

disciplina e curso, e que os alunos são bem participativos em sala de aula. 

 

Aluna Cárita: está gostando muito do curso, e tem visto muita coisa nova. Diz 

que percebe certa dificuldade da turma no que tange ao entendimento, mas 

todos estão gostando do curso, o qual está superando suas expectativas. 

Particularmente adora a disciplina de “libras”, e diz que o professor é fantástico. 

Pontualmente falando, diz que a dificuldade maior é na disciplina de 

Contabilidade. 

 

Aluna Nara: está adorando o curso, e diz que os professores são ótimos. Muita 

novidade e conhecimento ao mesmo tempo. Parta ela, a maior dificuldade está 

na disciplina de informática hospitalar, justamente por não ter familiaridade 

com esse equipamento. 

 



                                                        
 

 Turma do 2º e 3º períodos do curso 

Profª Janaína (Gestão Multiprofissional): os alunos são muito comprometidos e 

conseguem acompanhar e desenvolver bem o conteúdo visto em sala de aula. 

Percebe que, mesmo cansados após um dia de trabalho, todos os alunos se 

mostram bem envolvidos e participativos durante a aula. 

Profº Rafael (Gestão Hoteleira e Epidemiologia Hospitalar): os alunos são bem 

motivados, e muitos já atuam profissionalmente na área. Suas aulas ocorrem de 

forma tranquila, e os alunos se mostram bem participativos. Percebe que a 

turma prefere aulas mais descontraídas, e que muitos alunos tiveram um bom 

amadurecimento acadêmico e profissional, e conseguem associar a aplicação da 

teoria com suas práticas profissionais, reconhecendo termos e condutas do 

mercado. 

Profº Aurélio (Gestão Financeira e Orçamentária): a turma é excelente e bem 

participativa. Perguntam muito nas aulas, e não gostam de sair com dúvidas. 

Aluna Amanda: de um modo geral o semestre está se desenvolvendo bem, e os 

professores são ótimos. Diz que existem algumas dificuldades de aprendizado, 

principalmente na disciplina de Gestão Financeira e Orçamentária com o 

professor Aurélio. O professor explica bem, mas às vezes é difícil entender. O 

professor Eduardo tem contribuído muito com o crescimento doas alunos e no 

amadurecimento do conhecimento por meio das visitas técnicas. Perceberam 

durante as visitas da última semana, as diferenças de um hospital público para 

um privado. Gostam demais do curso, conseguem associar a teoria à prática e 

desenvolveram uma visão ampla e crítica a respeito da área.  

Aluna Giselle: por ter vindo de transferência externa, de um curso EAD para um 

curso presencial, percebe claramente a diferença. O curso está excelente, os 

professores são ótimos, e alguns alunos não conseguem chegar às 18h30, e pede 

para ver se a coordenação consegue fazer algo para ajudar. Por sua vez, o 

professor Roberto (Coordenador de Curso) disse que irá conversar com os 

professores, para que possam iniciar suas aulas normalmente às 18h30, que 

façam uma revisão do conteúdo da aula anterior até às 19h, e que a partir daí 

iniciem o conteúdo do dia e o controle de frequência. 

 

 Turma do 4º e 5º períodos do curso 

Profª Janaína (TCC I): a turma tem demonstrado comprometimento com a 

disciplina e com o trabalho a ser desenvolvido, mas percebe uma ansiedade por 

parte dos alunos pela finalização do curso. Percebe que os alunos entenderam 



                                                        
a magnitude do trabalho a ser desenvolvido, do que vem a ser um trabalho de 

conclusão / científico, e suas particularidades para seu desenvolvimento. 

Profª Itla (Marketing Hospitalar): a professora relata que a turma é ótima, e os 

alunos se mostram participativos e comprometidos. Apenas as alunas Ana 

Karoline e Lilian tem apresentado muitas faltas em suas aulas. 

Aluna Natália: no começo do curso percebe que as aulas terminavam um pouco 

mais cedo, mas que depois que foi passada essa observação à Coordenação do 

Curso, a situação foi resolvida. O curso está ótimo, e a turma bem satisfeita com 

o mesmo. 

Aluno Flávio: este semestre está ótimo, e a única solicitação é de que os 

professores disponibilizem seus materiais de aula no sistema acadêmico, 

questão está já encaminhada pela coordenação do curso. Destaca a qualidade 

das aulas da professora Itla (Marketing Hospitalar), e de sua seriedade como 

profissional. 

 

 

Para a participação desta reunião foram enviados convites aos participantes pelos grupos de 

whatsapp e e-mails em 06 de abril de 2022: 

 

 

 



                                                        
 

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

 

Goiânia, 13 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Profº Roberto Jimenes 

Coordenador do Curso Superior de Graduação Tecnológica em Gestão Hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        
 

LISTA DE PRESENÇA 

Realizamos em 12 de abril de 2022 das 17h às 18h de forma presencial, a 1ª Reunião de 

Colegiado do Curso Superior de Graduação Tecnológica em Gestão Hospitalar do semestre letivo 

2022/1. Participaram desta os professores abaixo assinados. 

 

Professores: 

Roberto Jimenes (Coordenador do Curso): __________________________________________ 

Anna Karla de Souza e Silva: ______________________________________________________ 

Aurélio Ricardo Troncoso Chaves: __________________________________________________ 

Eduardo Carneiro: ______________________________________________________________ 

Fabrício Leonard Leopoldino: _____________________________________________________ 

Itla José de Almeida: ____________________________________________________________ 

Janaína Steger Steger de Oliveira Costa: ____________________________________________ 

Juliana Carvalho de Lima: ________________________________________________________ 

Maria Aparecida da Silva: ________________________________________________________ 

Maria Lúcia Cavalcante Nunes: ____________________________________________________ 

Rafael de Sales Matto: ___________________________________________________________ 

Raimundo Aristeu Santos Guida: ___________________________________________________ 

Sérgio Vaz Mendes: _____________________________________________________________ 



                                                        
 

LISTA DE PRESENÇA 

Realizamos em 12 de abril de 2022 das 17h às 18h de forma presencial, a 1ª Reunião de 

Colegiado do Curso Superior de Graduação Tecnológica em Gestão Hospitalar do semestre letivo 

2022/1. Participaram desta os alunos abaixo assinados. 

 

Alunos: 

Carita Cristina Vieira Lima (1º período): _____________________________________________ 

Cleber Lopes Pereira Filho (1º período): _____________________________________________ 

Amanda Santos Souza (2º período): ________________________________________________ 

Giselle Moura Bruno (3º período): _________________________________________________ 

Natalia Aparecida Alves (5º período): ______________________________________________ 

Flávio Medeiros (5º período): _____________________________________________________ 

 

 


