
                                                        

 

 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  

SEMESTRE LETIVO 2021/2 

 

Realizada às 17h do dia 08 de dezembro de 2021, na sala nº 02 desta Instituição, a 2ª 

Reunião do Núcleo Docente Estruturante / NDE do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Hospitalar, estando presentes os professores que assinam esta ata, tendo esta 

reunião abordado os seguintes pontos: 

 

 Interdisciplinaridade: atividade de extrema importância para o curso, de modo que 

os alunos possam perceber que as disciplinas conversam entre si. Nas reuniões 

pedagógicas de início de semestre devemos reforçar esta questão, promovendo o 

desenvolvimento de atividades integradas entre as disciplinas. 

 

 ENADE: de forma a preparar nosso aluno para sua realização, devemos realizar 

todas as avaliações (N1, N2 e N3) com questões objetivas, bem como todo o 

semestre realizar o SIMA – Sistema Integrado de Método Avaliativo. 

 

 Utilização de metodologias ativas: nas práticas pedagógicas do curso é muito 

importante incentivarmos o raciocínio lógico de nossos alunos, além de prepara-

lo para a apresentação de projetos. Desta forma, e de modo conjunto, todas as 

disciplinas e professores podem incentivar essa prática ao longo do semestre 

letivo. 

 

 Reuniões periódicas do NDE: para o próximo semestre letivo, devemos ampliar o 

número de encontros deste núcleo, para um sábado por mês. Assim, teremos mais 

tempo e oportunidade para falarmos do curso. 

 

 Projeto Integrador: podemos pensar no desenvolvimento de um projeto que 

incentive a vivência acadêmica, integrando todas as disciplinas do semestre, 



                                                        

 

 

culminando na realização de uma grande atividade ou evento acadêmico. Este 

projeto poderá agrupar disciplinas por área de concentração (exatas, gestão, saúde, 

etc). A realização de disciplinas de reforço no início de semestre pode ser 

interessante, de modo que o aluno amplie o seu conhecimento nas disciplinas que 

serão ofertadas no semestre vigente. Historicamente, em outras IES, a adesão dos 

alunos a essas aulas de reforço é mínima. 

 

 Associação Teoria x Prática: é muito importante que, mesmo nas disciplinas 

teóricas, que os professores desenvolvam a realização de atividades práticas, de 

modo que o aluno possa melhor entender a sua aplicabilidade. 

 

 Compreensão na análise de dados: algumas disciplinas apresentam dados de 

pesquisas e indicadores que precisam ser analisados e interpretados, para que 

assim possam melhor compreender o conteúdo que vem sendo desenvolvido pelo 

professor. Esta é uma questão que envolve parte das disciplinas ofertadas no 

curso. 

 

 Núcleo de Pesquisa: nossa Instituição possui uma Revista Científica, que atende 

a projetos da graduação e pós-graduação. Desta forma, e até para incentivar a 

prática da pesquisa científica em nosso curso, devemos promover em algumas 

disciplinas a produção de artigos para publicação, a serem desenvolvidos em um 

semestre, e apresentados e publicados em outro. 

 

 Evento mercadológico: ao mesmo tempo, em cada disciplina, ou em um evento 

institucional como a “Jornada Mercadológica”, é importante trazermos 

profissionais do mercado para apresentarem suas experiências, e ao mesmo tempo 

apresentar ao aluno a relação teoria x prática. Tanto nos eventos de pesquisa 

científica, como no mercadológico, é muito importante incentivarmos a 

participação dos alunos. 

 

 CPA: assim como ocorreu no final do semestre letivo de 2021/1, estaremos 

realizando a 2ª pesquisa da CPA – Comissão Própria de Avaliação, a ser realizada 

de 1º a 15 de dezembro de 2021, envolvendo alunos, professores e funcionários 



                                                        

 

 

do corpo técnico e administrativo. Apresentamos a seguir as artes desenvolvidas 

para incentivar a participação de todos: 

 

 

 

 

 

 



                                                        

 

 

 

 

Esta reunião foi convocada via Google Meet em 1º de dezembro de 2021, acontecendo 

de forma presencial e online pelo link meet.google.com/tgj-tvxn-mtf. Em anexo segue o 

e-mail de convocação. 

 

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

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Profº Roberto Jimenes 

Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar  

 

 



                                                        

 

 

 

LISTA DE PRESENÇA 

Realizada às 17h do dia 08 de dezembro de 2021, na sala nº 02 desta Instituição, a 2ª 

Reunião do Núcleo Docente Estruturante / NDE do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Hospitalar, estando presentes os professores abaixo assinados. 

 

 

Roberto Jimenes (Coordenador do Curso): ____________________________________ 
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Fabrício Leonard Leopoldino: ______________________________________________ 

Janaína Steger de Oliveira Costa: ___________________________________________ 


