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Reunião realizada no dia 11 de dezembro de 2019 às 09h00min no gabinete 12 - bloco D. Estavam 

presentes os integrantes do NDE:  Vânia Aparecida da Costa Oliveira, Flávia Oliveira, Elaine Franco e 

Valéria Ernestânia Chaves. Vânia Oliveira informou que o regimento do NDE foi aprovado pelo 

colegiado do Curso de Enfermagem e que ele já se encontra na página do curso. Em seguida, Vânia 

relembrou as atribuições do NDE, propostas no regimento e foi consenso entre todos os presentes 

que a próxima tarefa do grupo será fazer um levantamento do acervo da bibliografia básica e 

complementar da biblioteca da UFSJ e a partir desse estudo, elaborar um relatório que comprove a 

adequação do acervo em relação ao PPC e planos de ensino.  Ficou decidido que o estudo será 

dividido entre os membros do NDE e cada um ficará responsável por determinado período. Dessa 

forma, a professora Elaine Franco ficará responsável pelos 1º e 2º períodos, a professora Vânia pelos 

3º e 4º, a professora Valéria pelos 5º e 6º e a professora Flávia pelos 7º, 8º e 9º.  O prazo 

estabelecido para a entrega do estudo foi 17/02/2020. Na sequência, a professora Elaine lembrou que 

será preciso pensar em estratégias que viabilizem a criação de um repositório que facilite o acesso 

aos TCC, além disso, é preciso verificar se na biblioteca há plano de contingência.  Discutiu-se 

também sobre o próximo encontro com os docentes do curso.  Vânia disse que os membros do 

colegiado haviam sugerido uma capacitação/atualização sobre SAE e que o professor Humberto 

sugeriu que essa capacitação fosse realizada no dia 03/03/2020, no período da manhã. Todos 

concordaram com a data e com o tema e Vânia ficou responsável por fazer contato com a professora 

Luciana da Mata (UFMG) e verificar a disponibilidade dela para conduzir a capacitação. Ficou 

previsto, ainda, que o NDE fará no mês de junho/2020 uma reunião com os discentes do 1º e 2º 

períodos e Vânia ficou responsável por verificar junto a PROEN se há planejamento para a realização 

de acompanhamento de egressos. Ata redigida por Vânia Oliveira. 
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