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ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO
DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM

ATA DA REUNIAO DONDE - NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE
BACHARELADO EM ENFERMAGEM DA FACULDADE SETE DE SETEtvmRO - FASETE,
REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2017.
PAUTA:
•

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

•

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

•

METODOLOGIAS ATIVAS
i

No dia 13 de maio de 2017, às oito horas, na Faculdade Sete de Setembro, na sala A-202, r~uniu-se a
Coordenadora do Curso, Professora Daniely Oliveira Nunes Gama, os professores Rafaell Batista
Pereira, Kaline Catiely Campos Silva, Ana Lucila dos Santos Costa (NDE). Após justificar a
convocação, iniciou-se a reunião. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO - Foi exposto pela
coordenadora Daniely Oliveira Nunes Gama a importância da participação de todos os membros do
NDE na reconstrução do PPC - Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem, o compromisso e a
importância do trabalho em equipe e do envolvimento dos professores nos Planos de Apr~mdizagem.
Foi solicitado aos professores a atender as demandas do NDE e solicitado o envio, até o diá vinte de
junho, dos Planos de Aprendizagem (nova designação para os planos de curso), serido estes
desenvolvidos por competências. Para tratar sobre os Planos de Aprendizagem serão agendadas
reuniões com todo o corpo docente. ATIVIDADES COMPLEMENTARES - foram discutidas as
atividades complementares ofertadas pelo curso, devendo cada vez mais i11serir ações que yenham a
contribuir com o desenvolvimento de habilidades e competênqias, bem como com um retorno social,
além ~e proporcionar a inserção deNconteúdos i~ere~te~ às pol~ti.cas de ed~cação ambi~ntal, d~ du~a?ão
em direitos humanos e de educaçao das relaçoes etmco-rac1a1s e o ensmo ·da cultura afro-brasileira.
METODOLOGIAS ATIVAS - foi discutido o papel de cada integrante do NDE p~a mobil~zação do
corpo docente na participação das oficinas de formação docente, visando cada vez mais a qualificação
profissional do corpo docente do Curso de Enfermagem. Nada mais a tratar, a presidente ;do NDE,
Profa. Daniely Oliveira Nunes Gama, coordenadora do Curso de Enfermagem, Bacharelado,
modalidade presencial, deu por encerrada a reunião, e eu Daniely Oliveira Nunes Gama, a ~ecretária
desta reunião, no uso das atribuições regimentais e constantes do regulamento do NDE, lavrei á presente
ata que foi lida e aprovada por
Paulo Afonso, vinte e três de maio de do\s mil e
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