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 5 

No dia vinte e cinco de maio de 2020, às dezesseis 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 10 

Ayres, D’Angelo Carlo Magliano, Ronald Marques dos Santos,as servidoras técnico-11 

administrativas Renata Pimentel dos Santos e Nathália dos Santos Lopes, e as 12 

representantes discentes Sophia Cardoso e Julia Melo. Justificaram a ausência os 13 

professores: Manuel Gustavo Leitão Ribeiro e Olga Azevedo Marques de Oliveira. 14 

PRIMEIRO ITEM - Aprovação da Ata anterior. Após a leitura, a ata foi aprovada por 15 

unanimidade. SEGUNDO ITEM - Informes Prograd/CEPEX. A Prof.ª Christina Villela 16 

apresentou a Decisão 110/2020, aprovada pelo CEPEX, que “aprova como Atividades 17 

Acadêmicas Emergenciais (ACE) as disciplinas da graduação do tipo Trabalho de 18 

Conclusão de Curso (TCC) e as atividades acadêmicas complementares”. Segundo Art 1º, 19 

§2º Na hipótese de execução remota de TCC deverão ser observadas algumas diretrizes, 20 

que foram lidas pela Prof.ª Christina. Com a palavra, a Prof.ª Claudia Uchôa apontou que 21 

se faz necessária a elaboração de um novo formulário, no qual constarão as informações 22 

sobre o TCC e a menção de que a apresentação será feita de forma remota, baseando-se 23 

no §2º,I: “Concordância formal dos envolvidos, estudante, orientador e membros da banca, 24 

por meio do preenchimento de formulário próprio”. Em seguida, a Prof.ª Luciene de 25 

Carvalho relatou a preocupação pessoal e do MPT com a situação dos alunos inscritos em 26 

ECO I, que é composto por disciplinas essencialmente práticas. Na sequência, a Prof.ª 27 

Christina chama a atenção para a Portaria 376/2020, aprovada pelo MEC que dispõe 28 

sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar 29 

a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, onde se lê no Art3º, §3º “Fica 30 

vedada a aplicação da substituição de que trata o caput às práticas profissionais de 31 

estágios e de laboratório, quando previstos nos respectivos Planos de Curso, o que 32 

segundo, a professora, inviabilizaria as disciplinas oferecidas no ECO I. Pedindo a fala, as 33 

Prof.as Claudia Uchôa e Luciana Malheiros reforçaram a importância da aprovação dos 34 

projetos de TCC, antes de se proceder às apresentações dos TCCs propriamente ditos. 35 

Seguindo a discussão, a Prof.ª Claudia Uchôa trouxe à discussão uma informação 36 

passada pela Pró-reitora da Graduação (PROGRAD) de que a UFF tem orçamento oriundo 37 

de alunos ingressantes e alunos concluintes, ou seja, faz-se importante ter alunos 38 

formados tanto para 2020.1 quanto para 2020.2 e que, além disso e em função das 39 

mudanças trazidas pela pandemia pelo COVID-19, faz-se necessário trazer à discussão 40 

uma atenção aos alunos que em 2020.1 estão em ECO I. O Prof. Ronald Marques, com a 41 

palavra, frisou que é preciso pensar no desafio de se flexibilizarem os períodos finais, para 42 

que se tenha alunos formandos, ainda que seja dada a eles a sugestão de elaboração de 43 

estudos bibliográficos. O Prof. D'Angelo Magliano apontou a preocupação com as 44 

assinaturas na ata de apresentações de TCC, fato que deve ser bem analisado e discutido. 45 

Quanto a isso, a Prof.ª Claudia demonstrou que há duas possibilidades: assinatura digital 46 



certificada ou assinatura adicionada diretamente ao arquivo PDF; divulgou, então, o site 47 

assinaturagratis.com.br. Solicitando a palavra, a Prof.ª Luciene reforçou a dificuldade de se 48 

ministrar o ECO I em Análises Clínicas, uma vez que todas as atividades dessa disciplina 49 

são realizadas de forma prática, inclusive seguindo uma das exigências do CRBM. Sobre 50 

isto, a Prof.ª Claudia concordou que este é sim um problema seríssimo e que talvez o 51 

Grupo de Trabalho da PROGRAD esteja pensando em possibilidades para a solução. 52 

Quanto a isso, o Prof. Ronald afirmou que, segundo o MEC/Seres, as disciplinas práticas 53 

não podem ser substituídas por nenhuma atividade teórica. A Prof.ª Helena Rodrigues 54 

frisou a importância de que as assinaturas digitais sejam providenciadas com antecedência 55 

pelos membros das bancas, e que não há necessidade de que a Coordenação participe 56 

como ouvinte nas apresentações remotas de TCC, mas que esteja de prontidão para 57 

auxiliar em qualquer problema, da mesma forma como é realizado em apresentações 58 

presenciais. A servidora Nathália sugeriu uma reunião-teste, nas qual poderão ser 59 

observados os pontos necessários. A Prof.ª Luciana lembrou a importância de se verificar 60 

as possibilidades de acesso dos alunos formandos à internet e se as apresentações serão 61 

sempre por vídeo ou se poderão ser feitas através do envio de PowerPoint. Com a palavra, 62 

a Prof.ª Natália Galito descreveu uma experiência com defesa de trabalhos de conclusão 63 

por meio remoto, na qual houve utilização da plataforma MicrosoftTeams, e que os 64 

avaliadores deliberaram em conversa privada utilizando outra plataforma (Skype). O Prof. 65 

Ronald destacou que é preciso constar, no formulário de TCC, que a apresentação será 66 

gravada. Concluindo os apontamentos, a Prof.ª Christina sugeriu que sejam, por hora, 67 

discutidos os pontos a serem levados à reunião do Colegiado de Curso, principalmente na 68 

questão que envolva as apresentações de TCC no formato remoto; ressaltou ainda, a 69 

importância de se estabelecer um prazo para que os alunos enviem seus projetos de TCC 70 

à Coordenação. A plenária definiu, então, o prazo de 10 dias para esse envio. TERCEIRO 71 

ITEM - Levantamento da situação dos alunos em ECO II. A servidora Nathália Lopes 72 

apresentou a planilha elaborada a partir da coleta dos dados dos alunos inscritos em ECO 73 

II, no atual semestre (2020.1). A partir de informações como "disciplinas optativas" e 74 

"Atividades Complementares", foi possível identificar as pendências dos alunos, assim 75 

como aqueles discentes cuja integralização curricular está dependendo apenas da 76 

apresentação do TCC. Com a palavra, a Prof.ª Helena questionou sobre a possibilidade de 77 

se contabilizarem atividades online, como palestras e lives desenvolvidas por professores 78 

e grupos da UFF, como horas em Atividades Complementares. Na sequência, a Prof.ª 79 

Claudia pontuou que pode-se consultar a PROGRAD já sugerindo o encaminhamento das 80 

questões, podendo assim economizar tempo e direcionar o problema para a sua solução; 81 

como exemplo, citou os alunos constantes na planilha e que estão devendo poucas horas 82 

de disciplinas optativas. QUARTO ITEM - Homenagem aos formandos 2019.2 A 83 

servidora Renata Pimentel relatou que foi enviado aos alunos formandos de 2019.2, um e-84 

mail com sugestão de cerimônia de Colação de Grau, a ser realizada de forma remota.  Os 85 

formandos demonstraram agradecimento, porém declinaram à proposta, uma vez que 86 

muitos deles já haviam realizado um evento simbólico, no qual confraternizaram com 87 

amigos e familiares, antes da pandemia. QUINTO ITEM – Mapeamento de acesso à 88 

internet: DAJUP. Tendo em vista a necessidade de leitura prévia do questionário 89 

elaborado pelo Diretório Acadêmico, a análise deste item foi direcionada à próxima 90 

reunião, a ser realizada nos próximos dias. SEXTO ITEM - Assuntos gerais.Não houve 91 

assuntos relevantes a serem tratados ou comunicados. Nada mais havendo a discutir ou 92 



apresentar, a Prof.ª Christina Gaspar Villela deu por encerrados os trabalhos de que eu, 93 

Renata Pimentel dos Santos, lavro esta Ata, que vai por mim assinada e, igualmente, pela 94 

Coordenadora.Niterói, 25 de maio de 2020.  95 
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