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ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Ata da reunião do Núcleo Docente Estruturante com os docentes  membros e o 
coordenador  do  curso  de  Enfermagem,  realizada  no  dia  10/12/2021,  às  16h  e 
15min na plataforma GOOGLE MEET.

No décimo dia do mês de dezembro do ano de 2021, às 16h e 15min, os membros do Núcleo  
Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Enfermagem desta IFES, reuniram-se por 
meio da plataforma GOOGLE MEET. Estiveram presentes na reunião cinco docentes membros: 
José Pena,  Maria Virgínia, Nely Dayse,  Rafael Santos e Verônica Favacho. Os  docentes 
Clodoaldo,  Inara  e  Rubens  justificaram  ausência.  O  Coordenador  do  curso  solicitou 
autorização  para  gravar  a  reunião  e  incluir,  posteriormente,  na  mesma,  as  assinaturas 
eletrônicas dos membros e não houve manifestações em contrário. Em seguida, as seguintes 
pautas  foram  apresentadas:  PLANILHA  DE  AQUISIÇÃO  DE  TÍTULOS,  REGULAMENTOS  DOS 
LABORATÓRIOS DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA – LABSSENF E DE ESTUDOS MORFOSIOLÓGICOS 
E PARASITÁRIOS - LEMPIS. PAUTA 1: PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE TÍTULOS. O Coordenador 
informa que recebeu da Biblioteca Central uma planilha para o planejamento para aquisição 
de livros físicos no ano de 2022; que mesmo a CCE já tendo requerido em reunião pedagógica,  
e por e-mail, os planos de ensino com as referências atualizadas, apenas oito enviaram; que a 
CCE enviou novamente um e-mail aos docentes semana passada reiterando o pedido de envio 
dos planos de ensino do semestre 2021.1; que na última reunião do NDE foi encaminhado que 
iríamos  preencher  a  planilha  indicando  os  títulos  que  constam  nesses  planos  de  ensino 
recebidos no semestre 2021.1; que até a presente data não recebemos mais planos e, por 
isso, poderíamos aguardar até a próxima reunião pedagógica  para ratificar  o pedido;  que 
gostaria da manifestação dos membros do NDE-Enfermagem em relação a pauta. A docente 
Luzilena sugere estender mais uma vez o prazo para o envio desses planos e somente após 
dividiríamos os trabalhos. A docente Maria Virgínia sugere que qualquer membro do grupo de 
saúde do adulto possa enviar o plano de ensino e não apenas o RT. O docente José Pena 
concorda com a extensão desse prazo e que poderíamos enviar a planilha só em janeiro/2022. 
O  Docente  Rafael  pergunta  se  todos  os  membros  do  NDE-Enfermagem  concordam  em 
reunirmos  uma  terceira  vez  esse  mês  de  dezembro  para  as  providências  da  divisão  dos 
trabalhos de preenchimento da planilha, pois temos que enviá-la já na primeira semana de 
janeiro/2022  e  não  houve  manifestação  em  contrário.  PAUTA  2:  REGULAMENTOS  DE 
SEMIOLOGIA  E  SEMIOTÉCNICA  EM  ENFERMAGEM  -  LABSSENF  E  DE  ESTUDOS 
MORFOSIOLÓGICOS E PARASITÁRIOS - LEMPIS. O Coordenador apresentou os regulamentos do 
LABSSENF e do LEMPIS e solicitou a manifestação dos demais membros em relação a pauta 
apresentada.  A docente Nely  recomenda que o empréstimo de materiais  do LABSSENF só 
ocorra se for para docentes do curso de Enfermagem para evitar perdas. A docente Verônica 
sugeriu incluir,  em ambos os regulamentos, que na ocorrência de acidentes com material 
biológico, o docente será o responsável pela notificação do ocorrido. Outros pequenos ajustes 
foram realizados nos regulamentos pelo NDE-Enfermagem. O Coordenador do curso perguntou 
se havia mais alguma manifestação e não houve. Nada mais foi dito e a reunião foi encerrada 
às 17h e 49min pelo Coordenador do curso. Eu, Rafael Cleison Silva dos Santos, Coordenador 
do Curso de Bacharelado em Enfermagem e Presidente do NDE, lavro e assino esta ata seguida 
por leitura e assinatura dos docentes presentes.

 



Profº Dr. Rafael Cleison Silva dos Santos
Coordenador da CCE e Presidente do NDE

Nº Membro do NDE Assinatura digitalizada

1 Annelí Cárdenas AUSENTE

2 Clodoaldo Côrtes AUSÊNCIA JUSTIFICADA

3 Érika Rodrigues AUSENTE

4 Inara Mariela AUSÊNCIA JUSTIFICADA

5 José Pena

6 Luzilena Prudêncio

7 Maria Virgínia 

8 Nely Dayse

9 Rafael Santos

10 Rubens Alex Menezes AUSÊNCIA JUSTIFICADA

11 Verônica Favacho
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