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ATA DA 134ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 6 

BIOMEDICINA, REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2019. 7 

 8 

No dia 10 de outubro 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 quarta 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 69. Estavam presentes os seguintes 14 

Representantes docentes: Ana Lúcia Marques Ventura (GNE), Lídia Maria da Fonte 15 

Amorim (GCM), Silvia Maria Baeta Cavalcanti (MIP), Rafael Braga Petito (MPT), Carlos 16 

Meniño Cotón (GAN), Filipe Barra de Almeida (GQI), Jackeline Christine Pinto Lobato 17 

(MEB), Carla Eponina de C. Pinto (GIM), Ronald Marques dos Santos (MFL), Otílio 18 

Machado Pereira Bastos (Diretor do Instituto Biomédico) e a representante discente 19 

Gabriela R. Guimarães. Estavam ausentes os membros: Eden Vieira Costa (GFI), Edson 20 

Pereira (GBM), o representante do SSE, os respectivos suplentes e os membros natos 21 

Karen de Jesus Oliveira (MFL), Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior (MIP) e 22 

Jurandyr de Abreu C. Filho (MMO). Justificaram a ausência: Ana Luiza Bastos (MMO), Luiz 23 

Roberto Zamith Coelho Leal (GBG), Valentin Sisko (GET) e Luciene de Carvalho C. Weide 24 

(MPT). PRIMEIRO ITEM. Informes. 1.1) A Sr.ª Presidente informou sobre os pontos 25 

abordados no último Fórum de Coordenadores, no qual o debate enfatizou a saúde 26 

psíquica dos alunos e as ações de prevenção e cuidado. 1.2) A Coordenação de 27 

Biomedicina recebeu a visita da equipe do DAV/CAEG, que ministrou uma palestra com 28 

orientações e esclarecimento de dúvidas aos alunos inscritos no ENAD 2019.  SEGUNDO 29 

ITEM. Informes do NDE. 2.1) O NDE alertou para o comportamento dos alunos de 2º e de 30 

3º períodos (turmas 2018.2 e 2019.1, respectivamente), que apresenta total falta de 31 

motivação para os estudos e para atividades em grupo e de interação social. Os  32 

professores Ana Lúcia Ventura e Rafael Petito comentaram que também observaram essa 33 

característica em ambas as turmas. A Prof.ª Ana Lúcia Ventura chamou a atenção para as 34 

mudanças atuais no contexto social e econômico como fator desestimulador para os 35 

alunos. Com a palavra, a Prof.ª Carla Eponina enfatizou que é preciso atualizar a forma de 36 

ensinar. A discente Gabriela Rapozo levantou a questão do CRBM não conferir a 37 

habilitação em Pesquisa Científica com carga horária inferior as 4000h. A Plenária debateu 38 

que essas características de apatia e desmotivação estão sendo observadas em alunos de 39 

outros cursos também. Com a palavra, a Prof.ª Jackeline Lobato lembrou que a PROIAC 40 

tem oferecido oficinas de atualização para docentes em estágio probatório e para efetivos. 41 

A Prof.ª Ana Lúcia Ventura sugeriu que a Coordenação de Biomedicina incentive os alunos 42 

no sentido de capacitá-los nas habilitações mais valorizadas do mercado de trabalho. A 43 

Prof. ª Carla Eponina reforçou que é preciso apoiar os alunos. TERCEIRO ITEM. 44 

Aprovação da ata anterior. Após a leitura, a ata foi aprovada por unanimidade. QUARTO 45 

ITEM. Aprovação de Ajuste Curricular sem alteração de carga horária total, 46 

envolvendo as disciplinas “Complementos de Matemática XVII”, “Fundamentos de 47 



 

 

Química” e “Morfologia V”. A Sr.ª Presidente apresentou a proposta de Ajuste Curricular 48 

sem alteração da carga horária total do Curso. O ajuste curricular refere-se à substituição 49 

da disciplina “Complementos de Matemática XVII” (GAN 00138), de 90h (noventa horas) 50 

para “Complementos de Matemática Aplicada” (GAN 00144), de 60h (sessenta horas); 51 

“Fundamentos de Química” (GQI 00020) por “Química Geral II” (GQI 00050), ambas com 52 

carga horária de 60 (sessenta) horas e aumento da carga horária de “Morfologia V” (MMO 53 

00037), de 120 (cento e vinte) para 130 (cento e trinta) horas. As 20 (vinte) horas restantes 54 

serão utilizadas como carga horária de disciplinas optativas, somadas ao total necessário a 55 

serem cumpridas pelos alunos, em ambas as habilitações (Análises Clínicas e Pesquisa 56 

Científica). Em contato com a Divisão de Apoio Curricular, a Profª Christina recebeu a 57 

orientação de que todos os alunos serão migrados automaticamente para o novo currículo, 58 

com exceção dos alunos formandos 2019.2, pois estão amparados pela Instrução de 59 

Serviço nº 01 de 02 de junho de 2016, da PROGRAD, que os autoriza a integralizar seu 60 

currículo na versão imediatamente anterior. Colocado em votação, o Ajuste Curricular sem 61 

alteração de carga horária total acima referido foi aprovado por unanimidade. QUINTO 62 

ITEM. Informes do D.A. – A representante discente Gabriela Rapozo informou que houve 63 

duas reuniões com os alunos. Os alunos do 2º período queixaram-se sobre a distribuição 64 

dos horários das disciplinas, especialmente às quintas-feiras. SEXTO ITEM.  Assuntos 65 

Gerais. A Prof.ª Silvia apontou para a importância da efetivação de disciplinas de 66 

extensão, considerando a futura necessidade de ajuste quanto a este tópico. A prof ª 67 

Christina Villela aproveitou a ocasião para lembrar que a coordenação está aguardando a 68 

resolução da PROGRAD referente a creditação de extensão. Nada mais havendo a discutir 69 

ou apresentar, a Coordenadora do Curso, deu por encerrados os trabalhos de que eu, 70 

Renata Pimentel dos Santos, lavro esta Ata, que lida e achada conforme, vai por mim 71 

assinada, visada e assinada pela Coordenadora. Niterói, dez de outubro de dois mil e 72 

dezenove.  73 


