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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

ATA DE REUNIÃO DE NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) Nº 3 / 2021 - COENF (12.46) 

Nº do Protocolo: 23122.003657/2021-81
Divinópolis-MG, 09 de fevereiro de 2021.

Ata da 77ª reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem da UFSJ/CCO

Reunião realizada no dia 27/10/2020 às 09h00min por meio da plataforma de videoconferência google meet. Estavam
presentes os integrantes do NDE: Humberto Quites, Vânia Oliveira, Valéria Ernestânia, Ana Angélica e Elaine Franco. A
pauta da reunião consta dos seguintes itens: 1 - Questionários da CPA. 2- Relatório ENADE. 3- Edital de aquisição de
livros. Sobre o primeiro ponto de pauta, Humberto informou que a CPA elaborou questionários de avaliação do primeiro
período remoto e solicitou à coordenação que avalie esses questionários e caso necessário envie sugestões. Esses
questionários deverão ser respondidos por toda a comunidade acadêmica: docentes, discentes, técnicos administrativos.
Humberto indagou se os membros do NDE acham necessário a criação de um questionário específico para a enfermagem
ou se os questionários da CPA são suficientes. Quanto a essa pauta ficou decidido que todos irão analisar as perguntas
contidas nos questionários da CPA e caso, for verificado a necessidade de acrescentar alguma pergunta direcionada para
a enfermagem, essa deverá ser encaminhada para a coordenação. Caso não tenha nenhuma sugestão do NDE,
Humberto irá solicitar aos docentes que ao responderem os questionários, insiram sugestões de melhorias para o próximo
período de ERE. Quanto ao item 2 - Relatório do ENADE, Humberto fez uma explanação do relatório emitido pelo INEP e
chamou a atenção para alguns pontos, dentre eles, citam-se: 1. A boa adesão dos nossos concluintes na realização da
prova (53 concluintes), 2. A nota 3.02 que permitiu ao curso ficar com o conceito 4 (notas entre 2,95 a 3,94 ), 3. A média
obtida pelos estudantes no componente de formação geral que foi de 42,7 % ( a média em MG foi de 42,7 e no Brasil foi
de 35,0), A nota do componente específico que foi de 48,7 ( em MG foi de 41,4 e no Brasil foi de 39,6). Os membros da
comissão discutiram a necessidade de investimentos na formação geral, fomentando leitura, escrita e interpretação de
textos, avaliações que exijam interpretação e redação. Outras questões destacadas por Humberto foram as respostas dos
estudantes às questões aplicadas pelo INEP. 75,5 % dos estudantes responderam que concordam totalmente que as
disciplinas cursadas contribuíram para a sua formação integral, como cidadão e profissional, 84,9% dos estudantes
responderam que o curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional. Em
relação a essas respostas, os membros do NDE consideram altos os percentuais obtidos, o que sinaliza que o processo
de formação está condizente com o perfil de egresso desejado pelo curso de enfermagem da UFSJ. Outra resposta do
questionário que foi discutida refere-se aos planos de ensino, sendo que 56,6% dos estudantes responderam que
concordam totalmente que os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para o desenvolvimento das
atividades acadêmicas e para os seus estudos. Esse percentual foi considerando baixo pelos presentes, vez que o plano
de ensino é um documento pedagógico importante. Assim, foi consenso que é preciso sensibilizar os docentes para a
importância de se apresentar os planos de ensino para que este possa ser discutido e compreendido por todos os
discentes. Outro dado de destaque é a articulação teórico-prática, 81,12% dos estudantes concordam totalmente que o
curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com as atividades práticas, esse percentual foi considerado
satisfatório e condiz com a proposta curricular que tem a UC PIESC como elemento central. Com relação ao domínio dos
docentes acerca do conteúdo das disciplinadas ministradas, 54,4% dos estudantes responderam que concordam
totalmente que os professores demonstram domínio. Esse percentual também foi avaliado como baixo, considerando-se a
exímia formação dos docentes. Em relação a este item de pauta, ficou decidido que, posteriormente, o relatório do INEP
deverá ser enviado pelos docentes e discutidas estratégias para melhoria dos aspectos considerados frágeis. Quanto ao
terceiro ponto de pauta - Edital de aquisição de livros, Humberto explicou o edital e na sequência, foi feita uma divisão das
tarefas pelos membros do NDE, ficando assim: Valéria Ernestânia: verificação da planilha, enviada pela Élida bibliotecária,
dos exemplares disponíveis para aquisição, Humberto: enviar e-mail para os coordenadores das residências e para
coordenadores das UCs para verificação de aquisição de exemplares que possam ser usados conjuntamente, Vânia:
verificar com a bibliotecária quais são as opções de biblioteca virtual que estão sendo cotadas pela UFSJ. Humberto
reiterou que a coordenação enviou e-mail para todos os coordenadores das UCs, solicitando as indicações de exemplares
a serem adquiridos, sendo que o prazo para o envio termina da data de hoje. Assim, uma nova reunião ficou agendada
para o dia 03/11/2020 para o fechamento da planilha com os exemplares e envio para a DIBIB. 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, 27 de outubro de 2020.

(Assinado digitalmente em 09/02/2021 12:19 ) 
ANA ANGELICA LIMA DIAS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
CCO (10.02) 

Matrícula: 1924652 

(Assinado digitalmente em 09/02/2021 12:18 ) 
ELAINE CRISTINA DIAS FRANCO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
CCO (10.02) 

Matrícula: 1755216 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 09/02/2021 13:22 ) 
HUMBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA QUITES 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 11/02/2021 18:30 ) 
VALERIA ERNESTANIA CHAVES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
PMBqBM (13.26) 

Matrícula: 1692875 
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COENF (12.46) 
Matrícula: 2279753 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 10/02/2021 08:06 ) 
VANIA APARECIDA DA COSTA OLIVEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
COENF (12.46) 

Matrícula: 1848737 
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