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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 7 / 2021 - COENF (12.46) 

Nº do Protocolo: 23122.004988/2021-38
Divinópolis-MG, 25 de fevereiro de 2021.

Ata da 79ª reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem da UFSJ/CCO

Reunião realizada no dia 20/11/2020 às 14h30min por meio da plataforma de videoconferência google meet. Estavam
presentes os integrantes do NDE: Humberto Quites, Vânia Oliveira, Ana Angélica e Elaine Franco. A professora Valéria
Ernestânia encontra-se de férias. A pauta da reunião consta do seguinte item:1 - Levantamento das demandas do NDE e
Planejamento das suas atividades para 2021. Informes: encaminhamento do colegiado sobre TCC e Memorando sobre
composição do NDE. Quanto aos informes, Humberto comunicou que a professora Patrícia Braga, levantou na reunião do
colegiado uma demanda sobre a necessidade de se repensar a adoção de outras produções de TCC, também
consideradas científicas, como por exemplo cartilhas. Humberto reiterou que posteriormente, o NDE terá que se debruçar
sobre essa demanda. Com relação ao segundo informe, Humberto explicou que a congregação já avaliou o memorando
feito pelo NDE, o qual solicita o aumento do número de seus membros. Segundo Humberto, a congregação sugeriu um
número de 6 a 7 membros e o memorando, agora, será avaliado pelo CONEP. Quanto ao ponto de pauta, Humberto
enumerou as atribuições que constam no regimento do NDE. Quanto à 1ª atribuição: referendar o acervo bibliográfico
indicado nos planos de ensino, foi consenso entre todos os presentes que o NDE já fez um primeiro relatório referendando
o acervo. Quanto à 2ª atribuição: atualização do acervo bibliográfico, também foi consenso que o NDE realizou essa
atribuição recentemente, estando documentado na Ata da 78ª reunião do NDE. Em relação à 3ª atribuição: avaliar,
semestralmente, os planos de ensino, Humberto pontuou que o NDE já fez, anteriormente, uma avaliação de todos os
planos de ensino e conseguiu ajustar aqueles que estavam com divergências nas informações. No entanto, Humberto
disse que é necessária uma nova avaliação, porém, será preciso pensar se essa nova avaliação será feita considerando o
PPC atual ou o novo PPC, pois, protelar a avaliação dos planos de ensino do PPC novo, pode tornar o processo mais
difícil, visto que alguns estudantes estarão sendo formados com base no PPC atual e outros, com base no PPC novo.
Humberto acredita que é preciso verificar o que é possível de ser avaliado agora e o que é possível ficar para depois,
como por exemplo a inserção das atividades de simulação e os novos formatos para o TCC. Ana Angélica, disse que é
preciso aproveitar as experiências positivas para a construção do novo PPC, como, por exemplo, a experiência do GAD
de Fisiologia. Humberto reiterou que a experiência dos docentes com a orientação, por meio virtual, dos estudantes que
estão no Estágio Supervisionado (ES) está sendo muito positiva. Elaine Franco completou que a sua experiência na
orientação virtual dos estudantes do PIC também está sendo positiva. Vânia sugeriu que o NDE priorize a avaliação dos
planos de ensino apenas das UC que já têm uma proposta de mudança já sinalizada pelo corpo docente, como por
exemplo, TCC e UCs que irão trabalhar com simulações. Elaine acrescentou que é importante avaliar também as UCs de
PICs. Humberto questionou se ao avaliar os planos de ensino de TCC e PICs, não será necessário avaliar também as UC
de MCs. Elaine disse que talvez, para as UC de MCs, possam ser ofertadas disciplinas optativas que poderão subsidiar o
aluno na construção do PIC. Quanto à 4ª atribuição: acompanhamento do processo de ensino aprendizagem, Humberto
lembrou que a CPA elaborou um questionário que será aplicado a toda comunidade acadêmica para avaliar o ERE. Elaine
disse que seria importante que a coordenação elaborasse o seu próprio questionário, pois este seria mais específico para
levantar as questões da Enfermagem. Humberto ficou de responsável por elaborar o questionário para enviar aos
estudantes. Em relação à 5ª atribuição: Acompanhar, semestralmente, os egressos, Humberto informou que a Isabel já
levantou a lista com nome e contato dos egressos. Diante disso, será possível buscar informações sobre a absorção deles
no mercado de trabalho, áreas de atuação e ingresso em programas de pós-graduação. A 6ª atribuição: Acompanhar
evasões e retenções. Humberto disse que a Isabel faz o levantamento dos estudantes que evadem e/ou ficam retidos. O
que é preciso, agora, é que o NDE faça uma análise mais minuciosa dos motivos que levam às evasões e ou retenções.
Elaine sugeriu que os membros do NDE se subdividissem para a realização das atribuições, pois isso garantiria o
cumprimento de todas. Todos os presentes concordaram com essa sugestão. Com relação à sétima atribuição:
Compartilhar com o corpo docente os resultados dos trabalhos do NDE, Humberto disse que alguns dados já foram
compartilhados com os GADs, como por exemplo, o resultado da autoavaliação do curso, mas, será interessante
compartilhar com todos os docentes. Vânia sugeriu a elaboração de um documento que sintetize o relatório do ENADE,
pois, o NDE realizou uma análise desse relatório e pode compartilhar com os docentes os aspectos positivos e negativos
que foram identificados na análise. Vânia ficou responsável por fazer o documento. Por fim, Humberto questionou se o
NDE irá propor uma capacitação para os docentes no próximo semestre, que se inicia em janeiro. Vânia lembrou que é
preciso fazer uma capacitação para os discentes também. Ana Angélica sugeriu convidar a professora Valéria Ernestânia,
para ministrar a capacitação sobre o portal didático, uma vez que ele tem inúmeras funções ainda desconhecidas pelos
docentes. Todos concordaram com a sugestão, ficando acordado a realização do convite para a professora Valéria. 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, 20 de novembro de 2020.

(Assinado digitalmente em 26/02/2021 21:45 ) 
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HUMBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA QUITES 
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