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No dia 17 de setembro 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 terceira 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 68-B. Estavam presentes os seguintes 14 

Representantes docentes: Pablo Pandolfo (GNE), Carlos Meniño Cotón (GAN), Filipe Barra 15 

de Almeida (GQI), Edson Pereira (GBM), Júlia Peixoto de Albuquerque (MIP), Luiz Roberto 16 

Zamith Coelho Leal (GBG), Maria Fernanda de S. C. Silva (GIM), Rafael Braga Petito 17 

(MPT), Carla F. F. Lancetta (MMO), a membro nata Cláudia Maria Antunes Uchôa Souto 18 

Maior (MIP) e as representantes discentes Maria Thereza X. dos Santos e Gabriela R. 19 

Guimarães. Estavam ausentes os membros: Lídia Maria da Fonte Amorim (GCM), Eden 20 

Vieira Costa (GFI), Ronald Marques dos Santos (MFL), o representante do SSE, os 21 

respectivos suplentes e os membros natos Karen de Jesus Oliveira (MFL) e Jurandyr de 22 

Abreu C. Filho (MMO). Justificaram a ausência: Maria Inês C. de Oliveira (MEB), Valentin 23 

Sisko (GET), Carla Eponina de C. Pinto (GIM) e Luciene de Carvalho C. Weide (MPT). 24 

PRIMEIRO ITEM. Informes. 1.1) A Coordenação de Biomedicina oficializou a conquista do 25 

espaço físico para o Laboratório-escola de Análises Clínicas, no bloco C do Instituto 26 

Biomédico. Foi feito contato com o Prof. Juarez, do IME, que fez sugestões sobre o 27 

atendimento aos pré-requisitos da ANVISA, para que se exerçam as atividades 28 

laboratoriais, com qualidade, rigor e segurança. 1.2) A Prof.ª Christina Villela está cursando 29 

Empreendedorismo e Gestão, curso teórico-prático gratuito oferecido pela UFF, no utilizará 30 

a implementação do Laboratório-escola como projeto de estudo. 1.3) A Coordenação de 31 

Biomedicina já realizou a inscrição dos alunos ingressantes e concluintes selecionados 32 

para fazer a prova do ENADE. O DAV-UFF solicitou uma reunião, a ser realizada em 27 de 33 

setembro, para orientar os alunos quanto às etapas e importância do ENADE. 1.4) A Prof. 34 

Gina entrou em contato com a Coordenação para assuntos relacionados ao próximo ECIB. 35 

1.5) Houve avanço na resolução da redução da carga horária da disciplina “Complementos 36 

de Matemática XVII”, que é uma demanda antiga dos alunos. A redução será de 90 para 37 

60 horas, sendo que as 30 horas subtraídas deverão ser utilizadas em outras disciplinas. O 38 

MMO demonstrou interesse em aumentar a carga horária da disciplina “Morfologia V”. O 39 

GQI, para o qual a Coordenação sugeriu aumento da carga horária da disciplina 40 

“Fundamentos de Química” com oferta de aulas experimentais, apontou dificuldades de 41 

carga horária de docentes e também de espaço físico para alocar alunos em aulas 42 

práticas, e sugeriu que a Coordenação entre em contato com o Departamento de Química 43 

Orgânica, que oferece uma disciplina conforme a solicitada. A Prof.ª Claudia Uchôa 44 

lembrou à Coordenação sobre a futura obrigatoriedade de utilização de carga horária para 45 

atividades de extensão. 1.6) Foi realizado o Sarau da Caixa D’água, em parceria com a 46 

empresa Red Bull e com boa adesão dos alunos. 1.7) A servidora Renata Pimentel 47 



 

 

participou do primeiro encontro para treinamento do Repositório Institucional da UFF, 48 

oferecido pelo SDC. 1.8) A Sr.ª Presidente apresentou a disciplina que está sendo 49 

ministrada aos alunos do 1º período, com participação das professoras Helena Rodrigues 50 

e Márcia Soares e da servidora Biomédica Nadia Filomena Ribeiro da Silva. A servidora já 51 

participou de outras disciplinas e foi liberada por sua chefia imediata para estar presente 52 

nesta disciplina, na qual está atuando como Colaboradora. SEGUNDO ITEM. Informes do 53 

NDE. 2.1) O NDE está trabalhando na atualização do Projeto Pedagógico do Curso, 54 

considerando as orientações do PDI. 2.2) O NDE mostrou-se interessado em garantir a 55 

segurança da saúde da aluna Thaís de Souza Dias, considerando o seu histórico de 56 

tratamento médico. A Plenária sugeriu que o setor jurídico da Universidade seja consultado 57 

a respeito da autorização ou não para que a aluna possa frequentar ambientes 58 

laboratoriais que possam oferecer risco à sua saúde. TERCEIRO ITEM. Aprovação da ata 59 

anterior. Após a leitura, a ata foi aprovada por unanimidade. QUARTO ITEM. Quebra de 60 

pré-requisito: Maria Luisa Arantes Campos. Foi apresentada a solicitação, por escrito, 61 

para que a aluna curse concomitantemente, em 2019.2, as disciplinas “Complementos de 62 

Matemática XVII”, “Fundamentos de Química” e “ECO I – Pesquisa Científica”. Após amplo 63 

debate sobre a pertinência ou equívoco na quebra de pré-requisitos, foi aberta a votação. 64 

A Plenária assim se posicionou: 09 (nove) votos a favor, 01 (um) voto contra e 02 (duas) 65 

abstenções. Com a palavra, o Prof. Edson Pereira frisou que sempre se posicionará a 66 

favor dos pedidos de quebra de pré-requisito. QUINTO ITEM. Referendo para as 67 

solicitações de Quebra de Pré-requisito das alunas Monique Q. de Oliveira e Lis de 68 

C. Vaz. As solicitações foram apresentadas à Plenária e referendadas por unanimidade. 69 

SEXTO ITEM. Comissão para Revalidação de Diploma: Catia Marisa Machado Melo. 70 

Considerando o recebimento do processo de Revalidação de Diploma e a necessidade de 71 

verificação do mesmo, a Sr.ª Presidente solicitou a criação de uma Comissão de 72 

Avaliação, para a qual foram indicados os nomes dos seguintes docentes: Ronald Marques 73 

dos Santos (Presidente da Comissão), Carla F. F. Lancetta, Júlia Peixoto de Albuquerque 74 

e Luciene de Carvalho C. Weide.  SÉTIMO ITEM. Aprovação de disciplina optativa: 75 

“Tópicos Avançados em Ética Profissional e Normas”. A Sr.ª Presidente apresentou a 76 

solicitação do MFL para inclusão da mencionada disciplina optativa. Colocada em votação, 77 

a Plenária aprovou, por unanimidade, a solicitação. A disciplina será considerada Optativa 78 

Geral para Análise Clínicas e para as três ênfases de Pesquisa Científica. OITAVO ITEM. 79 

Atualização dos membros do Colegiado de Curso de Biomedicina para publicação 80 

em BS. A Sr.ª Presidente solicitou que os membros do Colegiado confirmem seus dados e 81 

dos respectivos suplentes para que seja providenciada a publicação em BS. A Plenária, 82 

porém, lembrou que essa atividade é de responsabilidade dos Departamentos. Esclarecida 83 

a questão, os dados foram verificados e atualizados para controle interno. NONO ITEM. 84 

Informes do D.A. As alunas representantes Gabriela R. Guimarães e Maria Thereza X. 85 

dos Santos apresentaram o resultado da eleição do D.A., na qual a chapa única foi eleita 86 

pela maioria dos discentes. As representantes relataram que o D.A. participou do evento 87 

“Future-se”, junto com alunos de outras graduações. O D.A. irá promover um evento em 88 

favor da campanha “Setembro Amarelo”, com atividades informativas para os alunos. 89 

DÉCIMO ITEM.  Assuntos Gerais. Não houve assuntos a serem mencionados. Nada mais 90 

havendo a discutir ou apresentar, a Prof.ª Christina Gaspar Villela, Coordenadora do 91 

Curso, deu por encerrados os trabalhos de que eu, Renata Pimentel dos Santos, lavro esta 92 

Ata, que lida e achada conforme, vai por mim assinada, visada e assinada pela 93 

Coordenadora. Niterói, dezessete de setembro de dois mil e dezenove.  94 


