
Ata da 24ª Reunião do Núcleo Docente 1 

Estruturante, Curso de Biomedicina - Niterói, da 2 

Universidade Federal Fluminense, realizada em 3 

13 de maio de 2020. 4 

 5 

No dia treze de maio 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,Luciene de Carvalho Cardoso Weide, Natalia Galito Rocha Ayres, 10 

D’Angelo Carlo Magliano e as representantes discentes Sophia Cardoso e Julia Melo. 11 

Justificaram a ausência os professores: Ronald Marques dos Santos, Manuel Gustavo 12 

Leitão Ribeiro e Olga Azevedo Marques de Oliveira. PRIMEIRO ITEM - Informes.A 13 

Coordenadora do Curso, Prof.ª Christina Villela, comunica que participou da “1ª Roda de 14 

Conversas: Orientação profissional”, no dia sete de maio, evento este realizado no formato 15 

de videoconferência (Google Meet) e organizado pelo Colégio La Salle – Abel. No evento, 16 

a Prof.ª Christina, juntamente com a discente Laís Pereira Ferreira (Matr.318048033) 17 

apresentou o Curso de Biomedicina da UFF-Niterói aos alunos do Ensino Médio. 18 

SEGUNDO ITEM - Aprovação das Atas anteriores.Após pequenos ajustes, as Atas da 19 

22ª Reunião e 23ª Reunião foram aprovadas por unanimidade. TERCEIRO ITEM - 20 

Reflexões sobre Fórum de Coordenadores:A Prof.ª Christina Villela compartilhou os 21 

pontos discutidos no Fórum de Coordenadores, ocorrido no dia sete de maio, via Google 22 

Meet. A Prof.ª Alexandra Anastácio, Pró-Reitora da Graduação da UFF(Prograd), durante o 23 

Fórum trouxe, como ponto de reflexão, as medidas que poderão ser empregadas após o 24 

término da quarentena decorrente da pandemia.  Chamou a atenção para que, no 25 

momento, o principal ponto a se discutir não é o “quando” retornaremos, mas sim "como" 26 

será esse processo, uma vez que a maior preocupação é a saúde de todos. Lembrou que 27 

um retorno não planejado e programado poderá impactar na cidade.  QUARTO ITEM - 28 

Reflexões sobre Reunião de Colegiado de Instituto.A Prof.ª Christina mencionou que a 29 

preocupação levantada pela Prograd também foi discutida na Reunião de Colegiado do 30 

Instituto Biomédico (IB), realizado dia onze de maio. Uma das medidas tomadas foi a 31 

criação de um Grupo de Trabalho (GT) para o planejamento e acompanhamento das 32 

atividades desenvolvidas no IB, e que estará em conformidade com as medidas 33 

recomendadas pelo Plano de Contingência “GT da UFF anti- COVID 19 UFF” (Portaria Nº 34 

66.622 de 13 de março de 2020 (criação do GT página 98 do BS), cujos representantes do 35 

Biomédico são os professores Ismar A. de Moraes e Rita de Cássia Nasser Cubel Garcia. 36 

QUINTO ITEM – Ações para a retomada das atividades acadêmicas.1)Frente ao 37 

exposto, a Prof.ª Christina trouxe ao NDE reflexões a respeito de ações de retomada das 38 

atividades acadêmicas. Uma das ações sugeridas foi o mapeamento de acesso à internet 39 

dos alunos da Biomedicina. Foi feito o convite às representantes do Diretório Acadêmico 40 

Jussara Pereira do Nascimento (DAJup), que estavam presentes, a participarem desta 41 

ação. Foram apresentadas algumas pesquisas realizadas por cursos de Graduação da 42 

UFF, disponibilizadas pelo Fórum de Coordenadores, visando diferentes aspectos de 43 

identificação dos alunos e suas necessidades. Com a palavra, a Prof.ª Helena Rodrigues 44 

frisou que, até mesmo para participar deste tipo de pesquisa, o aluno precisa ter acesso à 45 

internet; marcou também a diferença entre EAD e vídeo-aulas, sendo EAD algo que 46 
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pressupõe técnicas específicas de ensino e de avaliação; lembrou que diversos 47 

professores estão propondo o desenvolvimento de atividades entre seus alunos, e que  48 

isso diverge do ensino propriamente dito. Neste sentido, a Prof.ª Christina enfatizou pontos 49 

importantes colocados no Fórum de Coordenadores e que precisam ser incorporados 50 

nestas atividades remotas: "Planejamento, organização, registro das atividades e que não 51 

caracterizem ensino". Na sequência, a Prof.ª Luciana Malheiros chamou a atenção para o 52 

cuidado necessário às perguntas destes questionários endereçados aos alunos, para que 53 

não se abordem pontos sensíveis, como a questão socioeconômica, uma vez que não há 54 

como se proceder em relação ao que for respondido; além do ponto de que pesquisas 55 

assim precisam ser submetidas ao Comitê de Ética. Seguindo a discussão, a Prof.ª 56 

Claudia Uchôa lembrou que é importante pensar com cautela sobre as plataformas 57 

eletrônicas utilizadas e se todos os alunos terão acesso a elas. Os professores 58 

concordaram sobre a importância de se conhecer o perfil dos alunos de Biomedicina, mas 59 

de forma a não caracterizar uma pesquisa e, se possível, mapear somente a questão do 60 

acesso à internet. A Prof.ª Christina sugeriu que o D.A. prepare um esboço de 61 

questionário, a ser apresentado ao NDE na próxima reunião; 2)Ao longo da reunião, os 62 

professores se manifestaram favoravelmente às reuniões do NDE e do Colegiado de Curso 63 

no formato de videoconferência, medida adotada por outros países que estão retornando 64 

as atividades; 3) Na mesma linha de pensamento, foi sugerido que a defesa de TCC de 65 

alunos inscritos em ECO II e tendo integralizado o currículo sem pendências, seja 66 

realizado de forma remota. A Coordenação do Curso fará um levantamento da situação 67 

dos alunos inscritos em ECO II, verificando carga horária das disciplinas optativas e das 68 

atividades complementares. A Prof.ª Luciana Malheiros sugeriu que, para casos de alunos 69 

com carga horária de optativas completa, devendo apenas cumprir o TCC e algumas 70 

poucas horas de atividades complementares, possa ser avaliada a possibilidade de se 71 

propor alguma outra tarefa, a ser realizada mesmo com a indicação de afastamento social. 72 

Com a palavra, a Prof.ª Claudia Uchôa sugeriu que se entrasse em contato com a Prograd 73 

para averiguar estas possibilidades de forma a abonar, compensar ou complementar as 74 

poucas horas pendentes de atividades complementares, de alunos próximos à conclusão 75 

da graduação. A Prof.ª Christina informou que entrará em contato com a Prograd.   SEXTO 76 

ITEM - Homenagem aos Formados de 2019.2. Com a palavra, a Prof.ª Christina informou 77 

que foi realizada pela Prograd a Colação de Grau administrativa dos alunos de 2019.2. 78 

Todo o processo foi feito remotamente e sem atividades presenciais. Com isso, a 79 

professora indagou ao NDE uma sugestão da técnico-administrativa Renata Pimentel dos 80 

Santos, de alguma ação que marque simbolicamente este evento, de tamanho valor social 81 

e pessoal. Considerando a atual necessidade de afastamento social, os professores 82 

sugeriram uma cerimônia online, realizada através de uma plataforma que permita a 83 

participação dos formados e seus convidados. A Coordenação entrará em contato com a 84 

turma 2019.2 para apresentar a sugestão e, de acordo com o interesse dos mesmos, 85 

auxiliar na realização da cerimônia. SÉTIMO ITEM - Assuntos gerais. A Prof.ª Helena 86 

Rodrigues convidou a todos para conhecerem e divulgarem as atividades desenvolvidas 87 

pelo “Projeto ConectaMicro”, onde são divulgadas informações através das redes sociais, 88 

com a participação de professores que estão atuando em práticas relacionadas ao estudo 89 

e diagnóstico da COVID-19. Nada mais havendo a discutir ou apresentar, a Prof.ª Christina 90 

Gaspar Villela deu por encerrados os trabalhos de que eu, Renata Pimentel dos Santos, 91 



lavro esta Ata, que vai por mim assinada e, igualmente, pela Coordenadora.Niterói, 13 de 92 

maio de 2020.  93 
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