
 

 

ATA Nº 02 

 

Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante – NDE - Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Hospitalar 
 
Data: 12/04/2016 
 
Local: Sala de Reunião – Faculdade CEAFI 
 
Aos doze dias do mês de abril de 2016 (12/04/2016) 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 os objetivos do 

curso, do perfil do egresso, das bibliografias a serem indicadas, tanto a básica 

quanto a complementar. Em primeiro lugar a Professora Dirlene Cabral fez um breve 

relato das discussões do grupo realizadas por e-mail na construção dos objetivos do 

curso, do perfil do egresso, das bibliografias básica e complementar. Discutiu-se o 

cuidado da coerência entre o PDI, o Regimento e o PPC, nesta construção. Após a 

leitura de todos os documentos, cada professor assumiu a responsabilidade de rever 

uma parte do texto, apresentar as sugestões para serem feitas a releitura dos textos, 

formatando-os, e, posteriormente, encaminhando-os a Diretora Geral Profª. Geruza 

Fabricia Pinto Naves para a sua aprovação. A Professora Dirlene Cabral pediu a 

todos que assinassem um termo de compromisso com a Instituição, a partir da 

definição das disciplinas e carga horária destinada à sua responsabilidade para a 

conclusão dos documentos. Nesta oportunidade os docentes se manifestaram 

acerca de suas dificuldades em cumprir o prazo com a formatação dos documentos. 

Foi dado um prazo maior pela Presidente, de modo que na próxima reunião, apenas 

seriam feitos os ajustes nos documentos, e encaminhadas a Diretora Geral, para a 

sua aprovação, informa a todos que a data de abertura da janela no sistema e-MEC 

acontecerá de 01 de setembro a 15 de outubro de 2016 e por isso o PPC do curso 

tem que estar concluído ate a próxima reunião. Após a discussão ter esgotado a 

pauta e todos estarem de acordo com as tarefas distribuídas, marcou-se uma nova 

reunião para dia 03/05 no período da tarde com início às 14:00 horas. Data da 

reunião: 12 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, Carolina Maciel 

Reis Gonzaga, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e 

demais presentes.  

 

 

1. Dirlene Cabral de Almeida ________________________________________ 

2. Carolina Maciel Reis Gonzaga _____________________________________ 



 

 

3. Désio Carneiro de Campos Filho ___________________________________ 

4. Edigar Antônio Diniz Junior ________________________________________ 

5. Giulliano Gardenghi ______________________________________________ 

 


