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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

ATA DE REUNIÃO DE NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) Nº 11 / 2020 - COENF (12.46) 

Nº do Protocolo: 23122.009107/2020-94
São João del-Rei-MG, 08 de Julho de 2020

Ata da 74ª reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem da UFSJ/CCO. Reunião realizada
no dia 04/06/2020 às 14h00min por meio da plataforma de videoconferência google meet. Estavam presentes os
integrantes do NDE: Humberto Quites, Vânia Oliveira, Valéria Ernestânia e Flávia Oliveira. Além das docentes
Thalyta Mansano e Ana Angélica Dias. A pauta da reunião consta do seguinte item:1 - Discussão sobre os pontos que
deverão nortear as comissões responsáveis por fazer um diagnóstico situacional capaz de apontar os entraves e ou
possibilidades para o retorno das atividades acadêmicas, incluindo aulas remotas e ou presenciais no contexto da
pandemia por Covid-19. O professor Humberto iniciou a reunião contextualizando para as docentes Thalyta e Ana
Angélica o que vem sendo discutido nas reuniões do colegiado e NDE e a proposta das comissões. Na sequência, foi
discutido todos os aspectos que foram levantados pelos membros do NDE e que deverão ser detalhados pelas
comissões. A professora Valéria Ernestânia fez um levantamento das Unidades Curriculares (UC), separando-as
segundo carga horária teórica, teórico-prática e prática. Segundo esse levantamento, são UC essencialmente teóricas:
Metodologia Científica (MC), Prática de Investigação Científica (PIC), Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e
Bases Biológicas da Prática de Enfermagem (BBPE) VI e VII, Bases Psicossociais da Prática de Enfermagem (BPPE).
São UC teórico-práticas: BBPE I a V, Processo de Cuidar em Enfermagem (PCE) I a VII, Urgência e Emergência (UE)
I a VII. São UC essencialmente práticas: Prática de Integração Ensino, Serviço e comunidade (PIESC) I a VII, Estágio
Curricular Supervisionado (ECS) I e II.A professora Vânia destacou que é importante lembrar que o currículo é
integrado, sendo assim, mesmo as UC que não possuem carga horária prática, como por exemplo BPPE e alguns
períodos de BBPE, dependem da PIESC, que é a UC integradora e também das demais UC. Portanto, é preciso que a
articulação teórico-prática seja preservada. Ficou acordado que o NDE fará um consolidado dos aspectos levantados e
discutidos e este será apresentado na reunião do colegiado. Em seguida, a professora Flávia se despediu do grupo e
disse que, em virtude do excesso de trabalho, não continuará como membro do NDE. 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, quatro de junho de dois mil e vinte.

(Assinado digitalmente em 09/07/2020 10:15 ) 
FLAVIA DE OLIVEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2614385 

(Assinado digitalmente em 09/07/2020 09:24 ) 
HUMBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA QUITES 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 2279753 

(Assinado digitalmente em 09/07/2020 09:20 ) 
VALERIA ERNESTANIA CHAVES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1692875 

(Assinado digitalmente em 08/07/2020 15:49 ) 
VANIA APARECIDA DA COSTA OLIVEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1848737 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.ufsj.edu.br/documentos/ informando seu número: 11, ano:
2020, tipo: ATA DE REUNIÃO DE NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE), data de emissão: 08/07/2020 e o

código de verificação: f8ebb84d26

https://sig.ufsj.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

