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Reunião realizada no dia 07/10/2021 às 13h00min por meio da plataforma de
videoconferência Google meeting. Estiveram presentes as professoras Thalyta
Schlosser, Ana Angélica Dias, Raíssa Souza, Vânia Oliveira e Valéria Ernestânia. A
pauta da reunião constava dos seguintes itens, a saber:1) distribuição das atividades
a serem realizadas pelos integrantes do NDE até o final do semestre de 2021/2; 2)
apresentação da proposta de equivalência da carga horária do novo PPC; 3)
discussão e posicionamento do NDE em relação a proposta de execução da PIESC
apresentada pelas professoras da Saúde Mental. Para o primeiro item de pauta, a
professora Thalyta apresentou a Resolução a qual encontram-se descritas as
atribuições do NDE tendo em vista a divisão dessas atribuições entre os membros.
Após discussão e ponderação de todas as partes, resolveu-se por priorizar as
atividades necessárias à finalização da redação do PPC, revisão da distribuição dos
conteúdos na matriz curricular e redação das ementas das Unidades Curriculares,
ficando sob a responsabilidade de Vânia e Thalyta, e Ana Angélica, Raissa e Valéria,
respectivamente. As professoras Vânia e Thalyta sugeriram a criação de um
comissão, que seria responsável pela continuidade da escrita e finalização da versão
inicial do PPC, assim como apoiaria na redação das ementas e ajuste da matriz
curricular. Para essa comissão, seriam convidados os docentes Elaine Franco e
Humberto, os quais já estão participando da escrita do PPC, assim como a
professora Maira, que auxiliaria na elaboração das ementas e ajuste da matriz
curricular. Posteriormente, novos docentes integrarão essa comissão, com a
finalidade de preparar o Curso para receber uma visita de avaliação do MEC. Os
docentes indicados para tanto foram Luciana Neto e Juliano Moraes. Também será
convidado para compor a comissão no segundo momento, um representante do
laboratório de habilidades e simulação, sendo que o nome da técnica Milla foi
indicado. Para o segundo item de pauta, a professora Vania apresentou a proposta
de equivalência de carga horário para o novo PPC, considerando os ajustes
referentes às atividades contabilizadas em hora/aula e as contabilizadas em hora
relógio. Houve discussão da proposta apresentada e o encaminhamento foi que essa
equivalência seria feita após a revisão da distribuição dos conteúdos e cargas
horárias, com vistas a se alcançar um total de 4000 horas do Curso. Quanto ao
terceiro ponto de pauta, a professora Vânia apresentou uma proposta encaminhada
pelas docentes Jacqueline Simone Almeida Machado e Nadja Cristiane Lappann
Botti, responsáveis pela PIESC VII de Saúde Mental, solicitando parecer do NDE
sobre o oferecimento da UC, no segundo semestre de 2021, integralmente no
formato remoto, apresentando argumentos para tanto. Apesar da ciência de que a
UC está sendo ministrada dessa forma, com o aval do colegiado do Curso, o
entendimento dos docentes do NDE é de que pedagogicamente, tal prática pode
repercutir negativamente na formação do estudante, uma vez que esses não terão
outras oportunidades de vivenciar a dinâmica da assistência de enfermagem nesse
contexto tão peculiar. Nada mais havendo a tratar eu, Ana Angélica Lima Dias, lavrei



a presente ata que depois de lida e aprovada, será por mim e pelos presentes
assinada. Divinópolis, 07 de outubro de 2021.
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