
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ  
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

  

Ata da 70ª reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem da UFSJ/CCO  
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Reunião realizada no dia 06/03/2020 às 09h00min na sala 203 do bloco D. Estavam presentes 

os integrantes do NDE: Elaine Franco, Vânia Oliveira, Valéria Ernestânia e Flávia Oliveira. A 

pauta da reunião consta dos seguintes itens:1 – apresentação e discussão do estudo sobre o 

acervo da bibliografia básica e complementar existente na biblioteca da UFSJ; 2 – repositório 

TCC; 3 – Capacitação docente SAE. O item 1 - apresentação e discussão do estudo sobre o 

acervo da bibliografia básica e complementar existente na biblioteca da UFSJ, A 

professora Valéria iniciou apresentando a parte dela e disse que encontrou inconsistências 

entre o que está descrito nos planos de ensino e a listagem enviada pela Élida, bibliotecária da 

UFSJ e também entre os planos de ensino e o que consta no site da biblioteca. Os demais 

professores disseram que também encontraram inconsistências. Diante disso, ficou acordado 

que a professora Vânia irá agendar uma reunião com a bibliotecária com a finalidade de 

verificar se as inconsistências estão relacionadas com erros na hora de se fazer a busca do 

título desejado ou se estão relacionadas a erros nos planos de ensino ou da própria biblioteca.  

O item 2 - repositório TCC, A professora Elaine sugeriu que o aluno que conseguir publicar 

o seu artigo informe à coordenação do curso o link de acesso. Além disso, Elaine sugeriu que 

se faça um levantamento de quais TCC já foram publicados para que essas informações sejam 

incluídas no repositório.  O item 3 - Capacitação docente SAE, a professora Flávia informou 

que a capacitação foi muito produtiva e que será importante, posteriormente, que se faça outra 

voltada mais para a aplicabilidade da SAE nos cenários de prática. Nada mais   havendo a 

tratar eu, Vânia Aparecida da Costa Oliveira, lavrei a presente ata que depois de lida e 

aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, seis de março de dois mil e 

vinte. 
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