
Ata da 23ª Reunião do Núcleo Docente 1 

Estruturante, Curso de Biomedicina - Niterói, da 2 

Universidade Federal Fluminense, realizada em 3 

09 de abril de 2020. 4 

 5 

No dia nove de abril de 2020, às quinze horas, reuniram-se ordinariamente em 6 

videoconferência, utilizando a ferramenta do Google Meet, os seguintes membros do 7 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), presidido pela Prof.ª Christina Gaspar Villela: Luciana 8 

Reis Malheiros, Carla Ferreira Farias Lancetta, Claudia Maria Antunes Uchoa Souto Maior, 9 

Helena Rodrigues Lopes, Manuel Gustavo Leitão Ribeiro, Luciene de Carvalho Cardoso 10 

Weide, Natalia Galito Rocha Ayres, Raiane Cardoso Chamon, Ronald Marques dos Santos 11 

e Olga Azevedo Marques de Oliveira. Justificou ausência: Prof. D’Angelo Carlo Magliano. 12 

PRIMEIRO ITEM. Após a retirada do trecho “por parte da Prefeitura de Niterói” (linha 65), a 13 

ata foi aprovada por unanimidade. SEGUNDO ÍTEM. A Coordenadora do Curso, Prof.ª 14 

Christina Villela, iniciou a reunião indagando com a Prof.ª Natália a resposta, junto à 15 

Reitoria da UFF, a possibilidade do custeio de seguro de vida, estadia e mobilidade aos 16 

alunos de Biomedicina que, por ventura, desejarem participar como voluntários durante o 17 

combate da pandemia pelo COVID-19. A Prof.ª Natália expôs que, segundo o Reitor, o 18 

momento é delicado e, pela ausência de precedentes, não há nada definido sobre seguros 19 

de vida/saúde para alunos-voluntários e que, devido aos riscos, é provável que as 20 

seguradoras não queiram arcar com este compromisso. Sendo assim, não é o momento de 21 

recrutar alunos de graduação. Todos foram unânimes em não darmos continuidade a ideia 22 

inicial e discutida na reunião anterior (dia 09 de abril de 2020) de criarmos um pré-cadastro 23 
de alunos interessados. TERCEIRO ÍTEM. Com a palavra, a Prof.ª Raiane indagou se 24 

daria continuidade a criação do questionário,elaborado inicialmente em concordância com  25 

a criação do pré-cadastro de voluntários. Todos concordaram que uma vez feito, o melhor 26 

seria deixá-lo pronto no formato dinâmico, utilizando para isto a plataforma do Google 27 

Forms. O Prof. Manuel Gustavo indagou se num possível interesse dos alunos em 28 

voluntariarem-se com um professor, não seria interessante disponibilizar o questionário já 29 

elaborado, como uma forma de proteger estes alunos, pois o questionário foi elaborado 30 

com base no fornecido pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria MS nº 492, de 23 de 31 

março de 2020, que trata da participação de alunos de cursos da saúde – Medicina, 32 

Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia - em ações estratégicas de enfrentamento à 33 

pandemia do Coronavírus (COVID-19), em caráter excepcional e temporário. Os 34 

professores decidiram, por unanimidade, que o melhor seria deixar o questionário pronto, 35 

para eventual utilização futura, mas que no momento o mesmo não deveria ser 36 

compartilhado. Além disso, ficou acordado que neste momento não seria prudente, visando 37 

à segurança dos alunos, qualquer ação voltada para o incentivo ao voluntariado durante 38 

este momento da pandemia pelo COVID-19. Nada mais havendo a discutir ou apresentar, 39 

foi dada por encerrada a videoconferência e lavrada a presente ata, que vai assinada por 40 

mim, Christina Gaspar Villela. Niterói, 9 de abril de 2020.  41 
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http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-492-de-23-de-marco-de-2020-249317442
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