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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 18 / 2021 - COENF (12.46) 
 
Nº do Protocolo: 23122.016912/2021-55

Divinópolis-MG, 13 de maio de 2021.

Ata da 81ª reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem da
UFSJ/CCO

Reunião realizada no dia 10/02/2021 às 14h30min por meio da plataforma de
videoconferência google meet. Estavam presentes os integrantes do NDE: Humberto
Quites, Vânia Oliveira, Ana Angélica, Valéria Ernestânia e Elaine Franco. A pauta da
reunião consta dos seguintes itens:1 - Visita do MEC. 2 - Construção do novo PPC. 3
- ERE 3. Quanto ao primeiro item, Humberto explicou que irá entrar em contato com
o Procurador Institucional da UFSJ para saber se há alguma informação sobre o
processo de visita in loco do MEC para reconhecimento do curso. Humberto disse
que acredita que, em função do cenário de pandemia, não haverá visita por
enquanto. Em relação ao segundo item - construção do PPC - foi feita uma
discussão sobre a melhor estratégia para a sua elaboração. Vânia apresentou, de
forma geral, como pensou em escrever o capítulo sob sua responsabilidade e
explicou que pensou em fazer uma descrição sobre metodologias ativas e depois
descrever algumas mais utilizadas, como: sala invertida, problematização e
simulação. Vânia ressaltou que, o fato de haver uma infinidade de estratégias de
metodologias ativas torna inviável que seja delimitado, no PPC, qual ou quais serão
utilizadas. Dessa forma, é mais pertinente apostar na autonomia que o docente tem
para escolher aquela que ele tem mais domínio ou que melhor se adequa ao
conteúdo ministrado. Para garantir que as metodologias ativas serão utilizadas, o
NDE deverá acompanhar sistematicamente todo o processo de implantação do novo
PPC. Na sequencia Elaine e Ana Angélica apresentaram as suas partes, sendo
aprovadas por todos. Ficou acordado que, para otimizar o trabalho, o NDE irá se
dividir. Assim, Humberto, Vânia e Elaine assumirão a frente do PPC e PPC e Ana
Angélica e Valéria ficarão responsáveis por trabalhar o retorno das atividades
práticas. Foi consenso entre o grupo que até o final do primeiro semestre de 2021 o
NDE consiga fechar o PPC para que possa ser discutido junto ao corpo docente.
Sobre o 3º ponto de pauta, Humberto informa que acredita que haverá um terceiro
Ensino Remoto Emergencial, uma vez que o retorno das aulas presenciais envolve
muitos aspectos que ainda não estão sendo discutidos, como: adesão dos técnicos
administrativos, convênio com os hospitais que são campos de prática, adesão
docente, imunização, dentre outros. 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, 10 de fevereiro de 2021.
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PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
PMBqBM (13.26) 

Matrícula: 1692875 



20/05/2021 https://sipac.ufsj.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=537410

https://sipac.ufsj.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=537410 2/2

(Assinado digitalmente em 13/05/2021 14:54 ) 
VANIA APARECIDA DA COSTA OLIVEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
COENF (12.46) 

Matrícula: 1848737 
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