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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 4 / 2021 - COENF (12.46) 

Nº do Protocolo: 23122.003659/2021-70
Divinópolis-MG, 09 de fevereiro de 2021.

Ata da 78ª reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem da UFSJ/CCO

Reunião realizada no dia 03/11/2020 às 16h00min 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 do seguinte item:1 - Edital 001/2020/UFSJ/PROEN/DIBIB - aquisição de material bibliográfico.
Humberto iniciou a reunião apresentando a planilha excel na qual, consta todos os exemplares solicitados pelos
coordenadores das UCs, após consulta aos seus pares. Humberto explicou que fez, juntamente, com a Isabel, a fusão de
tudo o que foi solicitado e demarcou aqueles exemplares que foram solicitados em duplicidade. Além disso, Humberto
informou que foram solicitados exemplares de, praticamente, todas as UCs. Humberto disse que conversou com o
coordenador da biblioteca para tirar algumas dúvidas sobre o edital, dentre elas: recurso financeiro a ser destinado para
cada curso e critérios para a aquisição dos livros. Humberto disse que foi informado que o recurso total é de 500 mil para
toda a UFSJ e que ainda não há definição de critérios e valores por curso. Além disso, Humberto disse que entrou em
contato com todos os cursos do CCO e com os cursos de residência para verificar livros que podem ser usados
conjuntamente. Elaine Franco sinalizou que a REMSA não irá solicitar livros, vez que utiliza os mesmos exemplares da
graduação. Humberto explicou que a ausência de critérios para a solicitação dos exemplares dificulta a otimização dos
recursos e que o edital define que devem ser solicitados até 3 livros da bibliografia básica, por UC. Com base nisso, foi
feita uma primeira classificação entre os exemplares clássicos das bibliografias básicas e complementares específicas
das UC's de PCE, entre os exemplares clássicos das bibliografias básicas e complementares específicas das UC's BBPE
e os exemplares mais genéricos, foram alocados nas UC's BPPE. Após isso, uma segunda classificação foi feita e os
exemplares da bibliografia complementar, foram alocados na bibliografia básica. Além disso, foram considerados para a
solicitação, os exemplares que são usados nos vários períodos do curso, e ainda, aqueles que não fazem parte do acervo
atual da biblioteca, como por exemplo, o Black Book da Enfermagem, o Manual de Enfermagem Médico- cirúrgica e o
Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica, estes dois últimos da Brunner & Suddarth. Os membros do NDE conferiram se
as edições solicitadas, pelos coordenadores, são as mais atuais. Quanto à quantidade de livros solicitados, por exemplar,
foi mantida, com pequenos ajustes, aquela solicitada pelos coordenadores, que no geral, foi de 7 exemplares. Ao final,
chegou-se a um total de 60 exemplares. Ficou definido que, caso nem todos esses exemplares sejam adquiridos, a
coordenação do curso irá fazer uma nova solicitação daqueles considerados prioritários. 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, 03 de novembro de 2020.
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