
                                                        
 

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

 

Realizada às 18 horas do dia 28 de junho de 2021, pela Plataforma do Google Meet, a 2ª Reunião 

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

presentes os professores e representantes de turma que assinam esta, tendo sido abordado os 

seguintes pontos: 

 

 Semana de provas 

Realizamos de 14 a 18 de junho de 2021, a aplicação das avaliações formais de 

N2. Os representantes relataram que a semana foi tranquila, porém, alguns 

alunos demonstram dificuldades em certas disciplinas. 

 

 I Encontro Goiano de Gestão Hospitalar 

Estaremos promovendo em 29 e 30 de junho este evento, voltado aos nossos 

alunos, professores, colaboradores, e também para a captação de novos alunos. 

O evento contará com a seguinte programação: 

 29/06 às 19h = A gestão da saúde em Goiás no contexto da pandemia / 

Helca de Sousa Nascimento – Diretora de Ensino e Pesquisa da AGIR 

 29/06 às 20h = Qualidade e Acreditação: impactos na gestão da saúde / 

Juliana Carvalho de Lima – Analista da Qualidade do CRER 

 30/06 às 19h = Gestor Hospitalar: função, oportunidades e mercado de 

trabalho / Rodrigo Hernandes Santos / Diretor Executivo no Hospital do 

Coração Anis Rassi 

 30/06 às 20h = Case de sucesso: de fisioterapeuta a gestor / Bráulio 

Henrique Brasil Mendes – Presidente da Associação de Empresas 

prestadoras de Serviços de Fisioterapia do Estado de Goiás / APFISIO 

GOIÁS. 

 

 Produção dos Artigos para Revista RESC 

Em desenvolvimento com as turmas de 1º, 2º e 3º períodos, o objetivo desta 

atividade é promover a iniciação científica dentro do curso, para posterior 

publicação na revista RESC de nossa instituição. Os alunos relataram certa 

dificuldade no desenvolvimento desta atividade, mas reconhecem a sua 

importância e finalidade. A professora Cidinha reforçou que existem ganhos 

para o aluno, sendo norteador para a construção do saber. 

 

 

 Retorno presencial em 2021/2 (início das aulas em 09 de agosto) 



                                                        
De acordo com reunião realizada com a Diretoria e mantenedora, a partir do 

início do semestre letivo em 02 de agosto, nossa instituição voltará às aulas de 

forma presencial, respeitando a todos os protocolos de segurança e saúde. Os 

alunos serão informados pelos representantes de classe conforme esta reunião 

de colegiado em 28 de junho, e posteriormente um comunicado será enviado 

aos grupos de WhatsApp do curso. 

 

 
 

 

 Grade horária 2021/2 

Já foi finalizada a grade horária para o próximo semestre letivo, para o qual 

estaremos contratando duas novas professoras da área médica; a Juliana 

Carvalho de Lima, com graduação, especialização e mestrado na área da 

enfermagem, estando ainda realizando o Doutorado na mesma área; e Janaína 

Steger, com graduação em enfermagem, especialização em Saúde Pública e 

Mestrado em Genética. 



                                                        

 
 

 

 Questionário CPA  

Deveremos estar aplicando junto aos alunos, professores e colaboradores, de 

30 de junho à 10 de julho, a Avaliação Institucional 2021/1, de forma virtual pelo 

“Google Formulários”. O professor Fabrício nos ajudará neste processo. A 

professora Cidinha, que preside a Comissão Própria de Avaliação, destacou o 

objetivo da CPA que é responsável por coordenar a auto avaliação institucional, 

desde a elaboração do método, passando por sua implementação e 

sistematização dos resultados, até a elaboração do Relatório Anual de Avaliação 

Institucional, que subsidia os Planejamentos Administrativo e Pedagógico da 

Instituição e é usado pelo INEP/MEC para o recredenciamento institucional e 

reconhecimento dos cursos, entre outras atividades. 

 
 



                                                        
 

O convite para os professores e representantes participarem foi enviado em 21 de junho de 

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

pelo link meet.google.com/gtm-emnn-nvy , sendo que esta foi gravada e está disponível para 

ser assistida no Google Drive do curso pelo link 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_sqPRqzgjD7v2QF2jPlSrbs38vxC8v85 . 

 

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

 

Goiânia, 28 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

Profº Roberto Jimenes 

Coordenador do Curso Superior de Graduação Tecnológica em Gestão Hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/gtm-emnn-nvy?hs=224
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_sqPRqzgjD7v2QF2jPlSrbs38vxC8v85


                                                        
LISTA DE PRESENÇA 

 

Realizamos em 28 de junho de 2021 das 18h às 19h, pela Plataforma do Google Meet, a 2ª 

Reunião de Colegiado do Curso Superior de Graduação Tecnológica em Gestão Hospitalar do 

semestre letivo 2021/1. Participaram desta os professores e alunos abaixo assinados. 

Professores: 

Roberto Jimenes (Coordenador do Curso): Presente 

Anna Karla de Souza e Silva: Presente 

Aurélio Ricardo Troncoso Chaves: __________________________________________________ 

Caroline Marinho: ______________________________________________________________ 

Eduardo Carneiro: ______________________________________________________________ 

Fabrício Leonard Leopoldino: Presente 

Maria Aparecida da Silva: Presente 

Rafael de Sales Matto: ___________________________________________________________ 

Wanuse Souza Lopez: ___________________________________________________________ 

 

Alunos: 

Érica Rocha Ferreira (1º período): _________________________________________________ 

Welviêne Santana Almeida (1º período): Presente 

Jarbas Emanoel Souza da Trindade (2º período): ______________________________________ 

Flávio Medeiros (3º período): Presente 


