
                                                        

 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  

SEMESTRE LETIVO 2022/1 

 

Realizada às 19h30 do dia 13 de junho de 2022, na sala da biblioteca, 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: 

 

1. Desligamento de professores: em virtude da não oferta em 2022/2 de disciplinas com 

aderência à formação de alguns professores, estes serão desligados da instituição, sendo: 

Prof.ª Itla José de Almeida (Marketing), Prof.ª Maria Lúcia Cavalcante Nunes (Comunicação), 

Prof. Sérgio Vaz Mendes (libras). 

2. Finalização dos Artigos apresentados na II Jornada de Iniciação Científica, realizada de 18 a 

20 de abril de 2022. Todos os artigos serão enviados para apreciação do Conselho Editorial, 

e uma vez aprovados, serão publicados na Revista Eletrônica Saúde e Ciência. 

 
 

 



                                                        

 

 

3. Ouvidoria, Orientação Psicopedagógico, Biblioteca: já contratamos os profissionais que 

estarão ocupando essas posições, os quais iniciarão em 1º de agosto de 2020 para que 

possamos receber a comissão do MEC para o reconhecimento de nosso curso. 

4. Em maio de 2022 foi protocolado junto ao MEC a solicitação para reconhecimento do Curso 

em 2022. Aguardando agora a confirmação do INEP quanto a possível data da visita. Em 

conversa entre os membros deste Núcleo, o que precisa ser melhorado na Instituição é sua 

estrutura física. 

5. Grade horária para 2022/2: serão ofertadas as seguintes disciplinas. 

 

 



                                                        

 

 

6. Parceria Educacional CEAFI e UNIALFA: está previsto para ser realizado em 21 de julho de 

2022, às 19h, no Centro de Convenções dessa Instituição. Na oportunidade será apresentado 

ao mercado a parceria e seus produtos. 

7. CPA: devemos iniciar em 20 de junho de 2022 a aplicação dos questionários junto aos alunos, 

professores e corpo técnico administrativo. 

8. Para o segundo semestre de 2022 estaremos realizando uma nova edição da “Jornada 

Mercadológica”. Para tanto, devemos pensar, juntamente com todos os professores, quais 

as temáticas e possíveis convidados para este ano. 

9. Já definimos a contratação de uma professora para assumir a disciplina de “Tecnologia 

Hospitalar” em 1º de agosto de 2022. 

10. Sala dos professores, coordenação, ouvidoria, orientação psicopedagógico, CPA, NDE e NPE: 

estaremos criando novos espaços, até para atender às demandas para a visita de 

reconhecimento do curso pelo MEC. 

 

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

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Profº Roberto Jimenes 

Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar  

 

 

 



                                                        

 

 

 

LISTA DE PRESENÇA 

Realizada às 19h30 do dia 13 de junho de 2022, na sala da biblioteca, 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): ____________________________________ 

Aurélio Ricardo Troncoso Chaves: __________________________________________ 

Juliana Carvalho de Lima: _________________________________________________ 

Maria Aparecida da Silva: _________________________________________________ 

Fabrício Leonard Leopoldino: ______________________________________________ 

Janaína Steger de Oliveira Costa: ___________________________________________ 


