
 

 

ATA Nº 01 

 

Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante – NDE – Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Hospitalar 
 
Data: 05/04/2016 
 
Local: Sala de Reunião – Faculdade CEAFI 
 
Aos cinco dias do mês de abril de 2016 (05/04/2016) às 14:00 horas, reuniu-se na 

sala de reunião o NDE composto pelos seguintes professores: Dirlene Cabral de 

Almeida, Carolina Maciel Reis Gonzaga, Désio Carneiro de Campos Filho, Edigar 

Antônio Diniz Junior e Giulliano Gardenghi, com o objetivo de definir a organização e 

o funcionamento do NDE / Gestão Hospitalar. A Professora Dirlene Cabral de 

Almeida, Presidente do NDE, fez uma breve apresentação do assunto falando sobre 

o que é o NDE – conjunto de professores com elevada titulação e regime de trabalho 

ampliado, cuja responsabilidade é a formulação, implementação e desenvolvimento 

do Projeto Pedagógico do Curso. Ressaltou que o Núcleo é composto pelo 

Coordenador do curso e pelos docentes indicados em reunião de colegiado sendo 

que estes devem possuir titulação acadêmica obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu. Ainda com a palavra a coordenadora do curso, Profª. 

Dirlene Cabral fez uma explanação de como será estruturado o Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Hospital da Faculdade CEAFI. Quanto à organização 

funcional do grupo ficou decidido que as atas serão feitas em forma de rodízio entre 

os integrantes do NDE. Em seguida foi definido por unanimidade que, há princípio, 

os encontros serão as terças-feiras sempre no período da tarde com início às 14:00 

horas e que, se precisar, as reuniões ordinárias serão todas as quintas-feiras no 

mesmo horário, e que obrigatoriamente deverão ser registradas em atas. Após o 

protocolo de solicitação do curso os encontros e as reuniões ocorrerão regularmente 

a cada 02 meses. Nos encontros serão feitas as pautas das atividades com a 

assinatura dos presentes. Nos próximos encontros o grupo fará a leitura e análise da 

documentação e normativas do CEAFI, Mantenedora da IES, para que os mesmos 

possam se inteirar e se embasar legalmente para implementar a documentação 

específica do Curso de Gestão Hospitalar. Data da reunião: 05 de abril de 2016. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a reunião. Para constar, eu, Dirlene Cabral de Almeida, presidente do 

NDE lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e demais 

presentes. Goiânia, 05 de abril de 2016. 

 

1. Dirlene Cabral de Almeida _________________________________________ 

2. Carolina Maciel Reis Gonzaga _____________________________________ 



 

 

3. Désio Carneiro de Campos Filho ____________________________________ 

4. Edigar Antônio Diniz Junior ________________________________________ 

5. Giulliano Gardenghi ______________________________________________ 

 


