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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
 
 

ATA DE REUNIÃO DE NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) Nº 19 / 2021 - COENF (12.46) 
 
Nº do Protocolo: 23122.016918/2021-22

Divinópolis-MG, 13 de maio de 2021.

Ata da 82ª reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem da
UFSJ/CCO

Reunião realizada no dia 22/02/2021 às 10h00min por meio da plataforma de
videoconferência google meet. Estavam presentes os integrantes do NDE: Humberto
Quites, Vânia Oliveira, Ana Angélica, Valéria Ernestânia. A pauta da reunião consta
do seguinte item:1 - Planejamento do retorno de atividades práticas no
laboratório. A professora Valéria Ernestânia deu início à sua apresentação sobre o
levantamento das cargas horárias práticas que faltam para serem cumpridas e
conferir equivalência às unidades curriculares de BBPE cursadas no Ensino Remoto
Emergencial. Valéria explicou que seguiu os cronogramas de Bases Biológicas
disponibilizados na página do curso de Enfermagem, para o primeiro semestre de
2020, para que fosse contabilizado a carga horária prática que realmente estava
sendo oferecida. Na sequencia Valéria explicou que listou aula por aula, excluindo as
aulas práticas duplicadas. Uma vez identificada a carga horária prática que ainda
falta para ser cumprida, Valéria fez o levantamento do número de alunos que cabem
em cada laboratório. Para isso, foi solicitado ao Ari as planilhas com a lista do
quantitativo de alunos que os laboratórios de anatomia, microbiologia, microscopia e
parasitologia comportam. A partir disso, Valéria dividiu o número de alunos
matriculados pelo número de aulas, chegando a um valor de 2,79 grupos
(arredondado para 3) e comparou com o número de alunos matriculados no ERE
para fazer uma estimativa de subgrupos de alunos, chegando a um valor aproximado
de 5 grupos. Valéria levantou alguns questionamentos que, ao seu ver, precisarão ser
discutidos, como: o aluno irá ao Campus somente para fazer aula? Ou somente fazer
prova? O aluno poderá fazer prova prática sem ter recebido monitoria? Para diminuir
a ida dos alunos ao Campus e, dessa forma, o fluxo de pessoas, é possível
condensar mais conteúdos em um único dia, sendo ministradas 4 horas/aula pela
manhã e 4 à tarde? Ana Angélica deu sequência e apresentou o planejamento de
retorno das atividades práticas das UCs PCE I ao VII. Ana disse que levantou o
número de alunos matriculados considerando que caberiam de 18 a 22 alunos no
laboratório e arredondou para nove o número de alunos por grupo. No entanto, Ana
ressaltou que esse número de alunos foi levantado a partir da planta enviada pelo Ari
e que nessa planta foram desconsideradas a existência de divisórias nas salas dos
laboratórios. Dessa forma fica a dúvida se elas serão retiradas. Para dar continuidade
ao seu planejamento, Ana conferiu a carga horária prática que estava faltando a
partir dos cronogramas do primeiro semestre de 2020 (antes da pandemia) para que
pudéssemos conferir equivalência às UCs. Ana explicou que separou a carga horária
prática realizada no laboratório, a carga horária de avaliação prática, a carga horária
de outras atividades práticas que não são realizadas no laboratório e ainda a carga
horária de visitas técnicas. Ana informou que para diminuir o fluxo de alunos no
campus, também juntou alguns conteúdos para serem trabalhados em um mesmo
dia. Além disso, Ana disse que, pensando na inviabilidade de ter monitoria e que o
conteúdo teórico já foi dado, acha viável que sejam utilizadas metodologias de ensino
que possam otimizar o ensino, como a Prática Deliberada de Ciclo Rápido (PDCR).
Esta é uma metodologia que possibilita desenvolver habilidades no estudante com
um feedback imediato e quantas vezes forem necessárias. Ana disse que haverá um
aumento da carga horária docente em praticamente todos os PCEs. Ao término das
apresentações, todos os membros do NDE endossaram as propostas apresentadas.
Humberto disse que agora será preciso acrescentar informações sobre a logística de
funcionamento dessas atividades considerando o contexto da pandemia como: EPIs
e demais medidas de prevenção, além de definir se a realização dessas atividades
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contará necessariamente com a presença do corpo técnico e se a adesão do docente
será voluntária. Humberto disse, ainda, que as propostas deverão ser apresentadas
na reunião ampliada do colegiado no dia 24/02/2021. Após isso, o colegiado deverá
formalizar as propostas num documento que deverá ser enviado para a Câmara de
Gestão até o dia 02/03/2021. Por fim, Humberto reiterou que o mais importante é que
seja garantida a equivalência das cargas horárias para que o estudante possa
progredir no curso, no entanto, a qualidade do ensino deverá ser sempre
considerada. Dessa forma, O NDE poderá discutir algumas estratégias que podem
contribuir para o aprendizado, como: envio de videoaulas para que os estudantes
possam resgatar conteúdos e disponibilização de materiais complementares para
estudos complementares. 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, 22 de fevereiro de 2021.
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