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FACULDADE SETE DE SETEMBRO - FASETE
Credenciada pela Portaria/MEC nº 206/2002 - D.O.U. 29/01/2002
ORGANIZAÇÃO SETE DE SETEMBRO DE CULTURA E ENSINO LIDA
CNPJ: 03.866.544/0001-29 e Inscrição Municipal nº 005.312-3

CURSO DE BACHARELADO EM.ENFERMAGEM

ATA DE REUNIÃO· NÚCLEO DOCENTE ESTRllTlJRANTE

ATA DA REUNIAO DONDE - NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE
BACHARELADO EM ENFERMAGEM DA FACULDADE SETE DE SETEMBRO - FASETE,
REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017.
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•

AVALIAÇÃODOSRESULTADOSDACPA

•

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CURSO PARA 2018

•

BIBLIOGRAFIA

•

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

No dia 15 de dezembro de 2017, às dezesseis horas, na Faculdade Sete de Setembro, na sala A-205,
reuniu-se a Coordenadora do Curso, Professora Daniely Oliveira Nunes Gama, os p'rofessores Rafaell
Batista Pereira, Luís Filipe Dias Bezerra, Ana Lucila dos S. Costa, Renata Fernandes do Nkcimento
(NDE). Após justificar a convocação, iniciou-se a reunião. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA
CPA: Os membros realizaram a análise dos relatórios da CPA para que seja levado em consideração as
solicitações e melhorias para o Curso. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CURSO PARA 2018:
Foi apresentado pela coordenadora e discutido pelos professore,s presentes o·cronograma de ~tividades
do curso de enfermagem para dois mil e dezoito, sendo as propostas: reunião de planejamento,[recepção
aos alunos/aula inaugural, reunião sobre ENADE, reunião pedagógica, reunião corri líderes ae turma,
feira de saúde, semana de enfermagem, implementação do acervo bibliográfico, aquisição de material
para as atividades práticas das disciplinas, visita técnica, produção de artigos, oficina de educação em
saúde, roda de conversas, reunião de avaliação semestral, workshop. O Plano de Ação do Çurso foi
construído levando-se em consideração a melhoria da qualidade do Curso - projetos de extens~o, ensino
e pesquisa. BIBLIOGRAFIA: a coordenação solicitou aos docentes que ~alisass~m a bi9liografia,
além de consultarem as sugestões dos demais professores, para' que possam ser i~~lusos' títulos
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atuais, foram aprovadas as sugestões de substituição e atualização. ATIViIDADES
COMPLEMENTARES: Foram deliberados regras e cronogramas para as atividades do burso e a
necessidade de se atender aos requisitos legais relacionados às relações étnico-raciais, ~ducação
ambiental e em direitos humanos. Os professores Rafaell Batista e a Professora Ana Lucila sugeriram
incluir as temáticas dos requisitos legais nas atividades extensionistas e de responsabilid
social.
1ade
'
1
Ficou definido ue o rofessor Rafaell Batista irá a resentar o calendário de atividades com lementares
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e projetos de extensão do ano de 2018 na Jornada Pedagógica, será solicitado que cada p~ofessor ou
grupo de professores entreguem as propostas sugeridas pelo NDE (Plano de Ação,do Curso) e novos
projetos a serem implementados no Curso. Ficou definido que as apresentações dds projetds será na
Jornada Pedagógica. 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, a secretária desta reunião, no uso das atribuições regimentais e
constantes do regulamento do NDE, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada pbr todos.
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