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ATA DA 131ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 6 

BIOMEDICINA, REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2019. 7 

 8 

No dia 11 de julho de 2019, às 14 horas, na sala de reuniões do Instituto Biomédico, 9 

situado à Rua Professor Hernani Melo, nº. 101, São Domingos, Niterói, RJ, reuniram-se em 10 

primeira convocação os Membros do Colegiado do Curso de Graduação em Biomedicina, 11 

para a realização da centésima trigésima primeira Reunião Ordinária, presidida pela 12 

Coordenadora do Curso, Prof.ª Christina Gaspar Villela, conforme assinaturas lançadas no 13 

“livro de presença” de nº 01, às folhas nº 67-B. Estavam presentes os seguintes 14 

Representantes docentes: Ronald Marques dos Santos (MFL), Valentin Sisko (GET), 15 

Rafael Braga Petito (MPT), Filipe Barra de Almeida (GQI), Maria Fernanda de S. C. Silva 16 

(GIM), Maria Inês Couto de Oliveira (MEB), Isabela Resende Pereira (MPT), Lidia Maria da 17 

Fonte Amorim (GCM), Luiz Roberto Zamith Coelho Leal (GBG), Carlos Meniño Cotón 18 

(GAN), Ana Lucia Marques Ventura (GNE), Ana Luiza Bastos (MMO), Júlia Peixoto de 19 

Albuquerque (MIP), a membro nata Cláudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior (MIP) e as 20 

representantes discentes Gabriela Rapozo Guimarães (Dajup) e Julia Melo Resende 21 

(convidada). Estavam ausentes os membros: Edson Pereira (GBM), Eden Vieira Costa 22 

(GFI), o representante do SSE, os respectivos suplentes e os membros natos Fernanda 23 

Carla F. de Brito (MFL) e Jurandyr de Abreu C. Filho (MMO). PRIMEIRO ITEM. Informes. 24 

1) A Sr.ª Presidente, Prof.ª Christina Villela, deu início à reunião, informando que estará de 25 

férias entre os dias 15 e 29 de julho, estando a Prof.ª Luciana Malheiros, vice-26 

coordenadora de Curso, à frente das atividades da Coordenação neste ínterim. A Prof.ª 27 

Christina mencionou que o período de inscrição dos alunos no site do ENADE, a cargo da 28 

Coordenação de Curso, será a partir da segunda quinzena de agosto, após o seu retorno 29 

das férias. 2) A Sr.ª Presidente comentou sobre o apoio oferecido pela bibliotecária Vanja, 30 

para instruir as servidoras da Coordenação quanto à inserção dos TCCs dos alunos de 31 

Biomedicina no Repositório Institucional (RIUFF). SEGUNDO ITEM. Aprovação da ata 32 

anterior. Após a leitura, a ata foi aprovada por unanimidade. TERCEIRO ITEM. Informes 33 

do NDE. O NDE iniciou o trabalho de definição das atribuições de cada membro 34 

componente e está elaborando o calendário de reuniões para o segundo semestre deste 35 

ano.  QUARTO ITEM. Resolução MGB 02/2019: define normas relativas à orientação 36 

das disciplinas de Pesquisa Biomédica e Práticas Laboratoriais em Análises 37 

Clínicas. Em decorrência da solicitação feita por uma aluna, que desejava cursar PLAC I 38 

simultaneamente com Iniciação à Pesquisa Biomédica I, os membros do NDE reuniram-se 39 

para analisar a questão, concordando que os alunos devem cursar, preferencialmente, as 40 

disciplinas Iniciação à Pesquisa I e II antes de PLAC I, ainda que a disciplina não seja pré-41 

requisito da outra. A partir disso, foi elaborada a Resolução 2/2019, que define a questão. 42 

A Sr.ª Presidente apresentou a citada Resolução à Plenária, colocando-a em votação, que 43 

resultou em aprovação em unanimidade. A Resolução 2/2019 será encaminhada para 44 

publicação. QUINTO ITEM. Ajuste do quadro de horário das disciplinas “Parasitologia 45 

IX” (MIP 00044), “Bacteriologia V” (MIP 00042) e “Micologia Biomédica” (MIP 00043). 46 

A Sr.ª Presidente apresentou à Plenária a solicitação do MIP para adequação do quadro 47 



 

 

de horário para três disciplinas. A Prof.ª Cláudia Uchôa expôs a questão da correção da 48 

carga horária de disciplinas, tendo em vista os 100 (cem) dias letivos, ou seja, 16 49 

(dezesseis) semanas. Em contato com a Prograd, a professora obteve como resposta que 50 

uma Resolução será elaborada para ajustar as cargas hora                                                                                                                                                            51 

rias aos 100 dias letivos e que, enquanto isso, os professores devem adequar os horários 52 

das disciplinas dentro dos quadros de horário de cada Curso de Graduação. No caso da 53 

Biomedicina, o Departamento MIP tem interesse de adequar os horários das disciplinas 54 

Parasitologia IX, Bacteriologia V e Micologia Biomédica. A Prof.ª Claudia Uchôa frisou que 55 

esse ajuste não alterará a carga horária total das disciplinas, mas sim a sua adequação ao 56 

quadro de horário semanal. A Plenária foi favorável à solicitação feita pelo MIP. SEXTO 57 

ITEM. Inclusão da disciplina optativa “Artrópodes de Importância Médica e 58 

Veterinária” (GBG 00024).  A Sr.ª Presidente apresentou o formulário 13 da disciplina, 59 

para apreciação da Plenária. Aberta a votação, o Colegiado aprovou por unanimidade a 60 

inclusão da disciplina “Artrópodes de Importância Médica e Veterinária” (GBG 00024), que 61 

será incluída como optativa geral para ambas as habilitações do Curso. SÉTIMO ITEM.  62 

Rematrícula da discente Isabelle Ferreira Leite.  A Sr.ª Presidente apresentou a 63 

solicitação da aluna Isabelle F. Leite, desta vez acompanhada por justificativa médica, 64 

cumprindo a exigência feita pela Plenária na última reunião. Colocado em votação, o 65 

pedido de Rematrícula para a aluna foi aprovado por unanimidade. OITAVO ITEM. 66 

Informes do D.A. A representante discente Gabriela Rapozo informou sobre o término do 67 

mandato formação de nova chapa para gestão do Diretório Acadêmico. A previsão é que a 68 

consulta eleitoral ocorra no mês de setembro. NONO ITEM. Assuntos Gerais. 1) A Prof.ª 69 

Ana Lucia Ventura afirmou uma reclamação sobre a sala 05 do prédio novo (Bloco C), 70 

tanto no que se refere ao calor, devido à ausência de aparelho de ar condicionado, quanto 71 

à má qualidade dos projetores, fatores que comprometem o rendimento dos alunos durante 72 

as aulas. Observou que, no mesmo horário de sua aula, há salas de aula não utilizadas e 73 

reservadas para a pós-graduação. O Prof. Ronald Marques comentou que a Direção do 74 

Instituto Biomédico já está ciente sobre os problemas no Bloco C. 2) A Prof.ª Maria Inês 75 

Couto informou que estará em licença para capacitação durante 3 (três) meses e que seu 76 

substituo está sendo providenciado pelo Departamento MEB. Nada mais havendo a 77 

discutir ou apresentar, a Prof.ª Christina Gaspar Villela, Coordenadora do Curso, deu por 78 

encerrados os trabalhos de que eu, Renata Pimentel dos Santos, lavro esta Ata, que lida e 79 

achada conforme, vai por mim assinada, visada e assinada pela Coordenadora. Niterói, 80 

onze de julho de dois mil e dezenove.  81 


