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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 20 / 2021 - COENF (12.46) 
 
Nº do Protocolo: 23122.017367/2021-14

Divinópolis-MG, 18 de maio de 2021.

Ata da 83ª reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem da
UFSJ/CCO

Reunião realizada no dia 08/03/2021 às 09h30min por meio da plataforma de
videoconferência google meet. Estavam presentes os integrantes do NDE: Humberto
Quites, Ana Angélica, Elaine Franco, Vânia Oliveira, Valéria Ernestânia. A pauta da
reunião consta do seguinte item:1 - Demanda do Colegiado do curso sobre
ampliação dos produtos gerados nos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs). 2 -
Construção do novo PPC. Quanto ao item 1, Humberto disse que para atender à
demanda do colegiado do curso, o NDE deverá discutir outros produtos de TCCs,
uma vez que, de acordo com o atual PPC, o único produto validado é a pesquisa
científica na qual o estudante precisa submeter um artigo, em revista científica, para
ser aprovado na Unidade Curricular de TCC. Foi discutido pelos membros que outras
modalidades científicas que poderão ser adotas são: construção de e-books,
podcasts, cartilhas, vídeos educativos, dentre outros. Ficou acordado que Humberto
irá enviar um e-mail para os docentes que já trabalham com essas modalidades de
trabalho para solicitar referências que poderão subsidiar as discussões do NDE.
Quanto à construção do PPC, Humberto ressaltou que o documento precisa passar
por várias instâncias até ser aprovado e que é interessante que todos tenham
conhecimento da sua construção (procurador institucional, diretoria, docentes,
discentes, entre outros). Humberto disse que tem dúvidas em relação à versão do
PPC que será usada quando o curso for receber a comissão de avaliação do INEP, já
que o novo documento pode não está pronto no momento da avaliação. Vânia disse
que na possibilidade de não ficar pronto, deve ser apensado no sistema e-mec o
PPC vigente, contudo, a comissão deverá ser informada de todo o processo de
reestruturação do PPC. Elaine sugeriu que fosse feito um adendo sobre os períodos
remotos emergenciais, assim, a comissão terá conhecimento, inclusive, das
estratégias usadas para garantir a qualidade do ensino durante a pandemia e
também dos entraves que inviabilizaram maior agilidade na construção do PPC. Foi
agendada nova reunião para o dia 25/03/21 para ser discutido as novas modalidades
de TCC. 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, 08 de março de 2021.
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