
 

 

ATA Nº 03 

 

Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante – NDE - Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Hospitalar 
 
Data: 03/05/2016 
 
Local: Sala de Reunião – Faculdade CEAFI 
 
Aos três dias do mês de maio de 2016 (03/05/2016) 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. A reunião teve início com a solicitação, 

da Presidente, de entrega de cada tarefa distribuída pela equipe, para ser 

encaminhada a Diretora Geral, para sua aprovação, como também, a proposta de 

elaboração e organização dos regulamentos referentes ao curso. Após a discussão 

acerca do que deveria constar nos Regulamentos, cada um se responsabilizou por 

uma parte do documento, sendo na presente reunião elaborados os regulamentos 

do Colegiado, das Atividades Complementares, do uso do Laboratório de 

Informática, e do próprio NDE, todos eles em consonância com os regulamentos da 

Faculdade. A Presidente do NDE Profª. Dirlene Cabral agradece também a todos 

pelo empenho na construção dos documentos e relembra que a janela para 

Credenciamento da IES e autorização dos cursos do e-MEC estará aberta de 01 de 

setembro a 15 de outubro de 2016 e que já esta tudo pronto para a postagem  

restando apenas aprovação do Conselho Acadêmico CA/CEAFI. Após a discussão 

ter esgotado a pauta e todos estarem de acordo com as tarefas distribuídas, 

marcou-se uma nova reunião para logo após a postagem dos documentos no 

sistema e-mec ou seja, 18/10  no período da tarde com início às 14:00 horas. Data 

da reunião: 03 de maio de 2016. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, 

Désio Carneiro de Campos Filho, 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 ______________________________________________ 

 


