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

 

Realizada às 17 horas do dia 07 de dezembro de 2021, presencialmente e pela Plataforma do 

Google Meet, a 2ª 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: 1º e 2º períodos 

 

Profª Janaína (Gestão em Biossegurança e Vigilância Sanitária): classifica a 

turma como bem participativa e assídua em suas aulas, interagindo bem com os 

conteúdos apresentados, colegas e professora. 

 

Profº Fabrício (Documentação Hospitalar e Logística Hospitalar): observa que 

nem todos os alunos estão interessados nos conteúdos de suas disciplinas. Pelo 

fato das aulas serem no formato híbrido, os alunos que estão em casa não 

conseguem ter o mesmo desenvolvimento e participação se comparados aos 

que estão em sala de aula, não compreendendo assim o que vem sendo 

explicado pelo professor. 

 

Professor Roberto (Gestão de Serviços e Saúde Pública): boa parte da sala 

prefere as aulas presenciais, nas quais a interação com o professor, conteúdo e 

colegas é muito maior. Após a realização da N1 os alunos perceberam que 

precisariam estar presentes nas aulas, para assim compreenderem melhor os 

conteúdos explanados. 

 

Profª Cidinha (Gestão de Pessoas em Saúde): a partir do momento que os alunos 

foram para a sala de aula, começaram a perceber as disciplinas de outra forma. 

As aulas presenciais fizeram com que os alunos se envolvessem mais com cada 

disciplina e conteúdos apresentados. Reforça que, os alunos que assistiram às 

aulas de forma presencial tiveram um rendimento maior nas avaliações e 

atividades desenvolvidas. O retorno das aulas presenciais foi excelente para o 

processo ensino e aprendizagem. 

 

Profº Rafael (Projeto de Integração – Visitas e Descrição de Atividades): gostou 

muito do comprometimento dos alunos com sua disciplina, que é focada na 

prática profissional, mas ao mesmo tempo percebe certa dificuldade em alguns 

alunos, tanto no entendimento quanto no relacionamento com colegas. 

Acredita que o resultado deste semestre foi melhor se comparado ao semestre 

anterior. 



                                                        
 Desenvolvimento do semestre letivo: 3º e 4º períodos 

Profº Aurélio (Gestão de Contratos e Convênios – Faturamento): percebe os 

alunos com certa dificuldade em compreenderem o conteúdo, principalmente 

pelo fato da disciplina exigir raciocínio prático e facilidade com números e dados 

estatísticos. 

Profª Janaína (Infraestrutura e Arquitetura Hospitalar, Apoio Assistencial): 

turma muito heterogênea, sendo que alguns alunos conseguem acompanhar o 

desenvolvimento das disciplinas, sendo ativos e participativos e outros não. Os 

alunos que optaram por assistir as aulas de forma online perceberam a 

dificuldade no entendimento, e resolveram voltar ao presencial. A aula de forma 

híbrida dificulta o aprendizado. Dos dois grupos orientados para a elaboração 

de um artigo, um está quase finalizado, e o outro pouco desenvolveu. 

Profª Juliana (Gestão da Qualidade e Acreditação Hospitalar): a disciplina 

acrescentou bastante aos alunos, embora acharam o conteúdo muito pesado, 

mas a turma sempre se mostrou participativa e interativa. Os alunos 

vivenciaram as temáticas abordadas, mesmo o conteúdo ter sido bem 

abrangente. Com relação ao desenvolvimento do artigo a professora não 

conseguiu finalizar, pois os alunos apresentam dificuldade em desenvolver a 

elaboração do texto. 

De um modo geral todos os professores concordam que parte dos alunos tem dificuldades com 

disciplinas exatas, ao mesmo tempo já começam a perceber a interdisciplinaridade das 

disciplinas cursadas, o que demonstra que o curso está bem construído em termos da Matriz 

Curricular. 

O convite para os professores e representantes participarem foi enviado em 1º de dezembro de 

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

plataforma Google Meet pelo link meet.google.com/ikt-jcct-nhd. Os representantes discentes 

não compareceram. 

 

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

 

Goiânia, 08 de dezembro de 2021. 

 

 

Profº Roberto Jimenes 

Coordenador do Curso Superior de Graduação Tecnológica em Gestão Hospitalar 

https://meet.google.com/ikt-jcct-nhd?hs=224


                                                        
LISTA DE PRESENÇA 

Realizamos em 07 de dezembro de 2021 das 17h às 18h, de forma presencial e pela Plataforma 

do Google Meet, a 2ª 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): _____________________________________________________ 


