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CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM
ATA DE REUNIÃO .. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE,

ATA DA REUNIAO DONDE - NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO Cl.JllSO DE
BACHARELADO EM ENFERMAGEM DA FACULDADE SETE DE SETEMBRO - FASETE,
REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018.
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PAUTA:
•

RESULTADOSDACPA

•

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CURSO DE 2019

•

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOCENTE

•

RELATÓRIO REFERENDADO DE ANÁLISE DA BIBLIOGRAFIA

No dia 20 de outubro de 2018, às oito horas, na Faculdade Sete de Setembro, na sala A-208, reuniu-se
a Coordenadora do Curso, Professora Daniely Oliveira Nunes Gama, os professores Rafaell Batista
Pereira, Renata Fernandes do Nascimento Rosa, Luís Filipe Dias Bezerra (NDE). Após j~stificar a
convocação, iniciou-se a reunião. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CURSO DE 2019: Foi
apresentado pela coordenadora e discutido pelos professores presentes o cronograma de atividades do
curso de enfermagem para dois mil e dezenove, sendo as propostas: reunião de planejamento, recepção
aos alunos/aula inaugural, reunião sobre ENADE, reunião com líderes de turma, feira de saúde, semana
de enfermagem, implementação do acervo bibliográfico, aq';lisição de material para as , Jtividades
práticas das disciplinas, pesquisas realizadas pelos professores vinculados a grupos ele estudo Ido curso,
reunião de avaliação semestral. RELATÓRIO DE ANÁLISE DOCENTE: tratou do relatório da análise
docente, no qual os professores do Núcleo Docente Estruturante avaliaram o~ professóres e as
disciplinas que lecionam para investigar a qualidade das aulas ministradas e a necessidade d:e ajustes,
caso necessário. Após avaliação individual dos professores, todos foram aprovados nas respectivas
atribuições, gerando relatório da avaliação. RELATÓRIO REFERENDADO DE ANÁtISE DA
BIBLIOGRAFIA: Tendo como premissa que esta foi uma · construção colaboràtiva discutida na
construção com o NDE, como definido na reunião 23/04/2018, abordou-se sobre o I relatório
bibliográfico construído por todos os componentes do NDE no qual tinha como objetivo aprovar os
livros sugeridos para as bibliografias, tendo como decisão a aprovação de todos os livros inseridos.
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 eti Daniely
Oliveira, a secretária desta reunião, no uso das atribuições re imentais e constantes do regulahlento do
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NDE, lavrei a presente ata que foi lida e aprovad
mil e dezoito.
·
Ç ·

de outubro de dois

