
                                                        
ATA DA 2ª REUNIÃO DE COLEGIADO – SEMESTRE LETIVO 2022/1 

 

Realizada às 18h30 do dia 13 de junho de 2022 de forma presencial, 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: 

 

 Turma do 1° período do curso 

 

Profª Janaína (Fundamentos de Gestão Hospitalar): a professora afirma que da 

realização da N1 para a N2 a turma evoluiu muito, não apenas em termos de 

nota, mas também de envolvimento com a disciplina e participação em sala de 

aula. Aos poucos foram entendendo o contexto da vida universitária e do 

ambiente acadêmico 

 

Profª Malu (Comunicação Empresarial): os alunos se mostraram bem 

participativos desde o início das aulas, e ao longo dos meses melhoraram muito. 

Alguns são mais participativos, outros menos, mas no contexto geral o 

panorama é muito bom. Pode perceber uma evolução da turma e 

comprometimento com sua disciplina. 

 

Profº Aurélio (Contabilidade Empresarial):  

 

Profª Cidinha (Psicologia Organizacional): a professora percebe que o 

envolvimento, participação e comprometimento das alunas é superior à dos 

alunos. Os meninos se mostram atraídos pela disciplina, mas não com a mesma 

intensidade apresentada pelas meninas. No geral é uma turma boa de se 

trabalhar. 

 

Aluna Cárita: no início do curso diz que ficou um pouco preocupada com a 

quantidade de alunos na turma, mas isso foi mudando gradativamente. Com 

relação ao curso está adorando, e consegue perceber uma certa sinergia entre 

as disciplinas cursadas. Os conteúdos são bons e os professores excelentes. 

 

 

 Turma do 2º e 3º períodos do curso 

Profª Janaína (Gestão Multiprofissional): turma bem participativa, e já 

percebem a importância de estarem cursando o ensino superior para suas 

respectivas carreiras profissionais. Se mostram articulados e envolvidos. 



                                                        
Profº Eduardo (Indicadores Hospitalares e Projeto de Integração): a turma é bem 

heterogênea, e ao mesmo tempo muito participativa, alegre e envolvida. Se 

mostram bem satisfeitos frente ao curso. 

Profº Aurélio (Gestão Financeira e Orçamentária):  

Aluna Giselle: como a aluna veio de transferência externa do mesmo curso, 

porém ofertado como EAD, percebe grandes diferenças do nível e qualidade de 

ensino, da importância do contato pessoal com professores e outros alunos, 

além do ambiente acadêmico, que transformam o jeito de ensinar e aprender. 

 

 Turma do 4º e 5º períodos do curso 

Profª Janaína (TCC I): percebe que a turma está bem fragmentada, dividida em 

grupos que criaram um clima de competição entre eles. Das três turmas nas 

quais leciona, este se mostra a melhor de todas devido à sua participação em 

aula, envolvimento com o curso e comprometimento com a instituição. 

Profª Juliana (Bioética, Filosofia e Ética Profissional): os alunos são bem 

participativos. Percebeu também uma certa divisão da turma, criando 

competição em sala de aula. Porém, na sua visão os alunos gostam da disciplina, 

e desenvolvem os trabalhos propostos. 

Profº Eduardo (Projeto de Integração): a turma se separou em grupos, 

mostrando uma divisão interna dentro da sala. Em algumas visitas técnicas 

alguns alunos não compareceram, o que fica desagradável para o professor, que 

realiza o agendamento com antecedência, o profissional se prepara para 

receber o grupo, mas a participação é pequena. 

Profª Itla (Marketing Hospitalar): a turma é excepcional, os alunos são 

comprometidos, vibrantes e bem participativos. Uma das melhores turmas que 

já lecionei 

Aluna Natália: o semestre foi muito bom, aulas ótimas e professores excelentes. 

Sua turma gostaria que fosse ofertado pela instituição um módulo que 

abordasse a temática de “faturamento hospitalar”. 

Aluno Flávio: professores bons, aulas excelentes. Teve um momento na aula do 

professor Raimundo que gerou um certo stress entre os alunos, mas que com o 

tempo isso foi resolvido. 

 

 

 



                                                        
 

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

whatsapp e e-mails em 08 de junho de 2022. Não havendo mais nada a ser discutido, esta 

reunião foi finalizada às 18h. 

 

Goiânia, 14 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

Profº Roberto Jimenes 

Coordenador do Curso Superior de Graduação Tecnológica em Gestão Hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        
LISTA DE PRESENÇA 

Realizamos em 13 de junho de 2022 das 18h30 às 19h30 de forma presencial, a 2ª 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 13 de junho de 2022 das 18h30 às 19h30 de forma presencial, a 2ª 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): _____________________________________________________ 

 

 


