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 5 

No dia quinze de julho 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 10 

Ayres, D’Angelo Carlo Magliano, Ronald Marques dos Santos, Manuel Gustavo Leitão 11 

Ribeiro, Olga Azevedo Marques de Oliveira e a Prof.ª convidada Analúcia Rampazzo 12 

Xavier (Chefe do MPT). PRIMEIRO ITEM - Informes: Um novo calendário escolar foi 13 

proposto à comunidade acadêmica, estabelecendo o início das aulas do primeiro semestre 14 

letivo de 2020 para setembro e atividades acadêmicas estritamente remotas. Este 15 
calendário ainda será submetido à votação do GT-CEPEX nos próximos dias. SEGUNDO 16 

ITEM - Aprovação da Ata anterior. Após a leitura, a Ata foi aprovada por unanimidade. 17 

TERCEIRO ITEM - Estratégias para "retomada do calendário escolar", considerando 18 

a manutenção de atividades em modo remoto, mediadas pelo uso de tecnologias de 19 

informação e comunicação. A Prof.ª Christina Villela concedeu a palavra à Prof.ª 20 

Analúcia Xavier, que informou ao NDE sobre a perspectiva de realização das disciplinas do 21 

Departamento de Patologia (MPT) de forma remota. Relatou que o sendo a maioria  22 

teórico-prática e com considerável carga horária de atividades práticas. Algumas poucas 23 

disciplinas poderão ser ministradas com atividades demonstrativas, com aulas gravadas, 24 

porém outros exercícios de aprendizado requerem a presença do aluno no laboratório. Em 25 

relação ao ECO I em Análises Clínicas, a professora afirmou que, no momento, não há 26 

nenhuma condição para que tal disciplina seja oferecida de forma segura aos alunos, uma 27 

vez que todas as atividades são realizadas dentro do HUAP. Com a palavra, a Prof.ª 28 

Claudia Uchôa lembrou que as Coordenações de Curso têm liberdade de avaliar se 29 

práticas presenciais transformadas em práticas virtuais seriam adequadas ao aprendizado 30 

do aluno. Após discussão, a Prof.ª Christina, em concordância com os demais, decidiu 31 

convidar os professores responsáveis pelas disciplinas oferecidas no Curso para uma 32 

reunião virtual, visando avaliar a viabilidade da oferta aos alunos; sobre isso, a Prof.ª 33 

Analúcia se voluntariou como intermediária na conversa com os docentes das disciplinas 34 

do MPT. A Prof.ª Olga Azevedo sugeriu que, além dos professores, o convite para a 35 

reunião virtual incluísse os discentes representantes de cada período. O Prof. Ronald 36 

Marques recomendou que a Coordenação oriente os alunos a se inscreverem no menor 37 

número possível de disciplinas, considerando todas as nuances e dificuldades do momento 38 

atual. Com a palavra, a Prof.ª Claudia Uchôa destacou a relevância das disciplinas com 39 

extenso conteúdo prático, especialmente aquelas localizadas nos períodos finais da 40 

graduação e que demandam desenvolvimento da habilidade de execução; a partir disso, 41 

propôs que o NDE retome a discussão e sugeriu que essas disciplinas práticas não sejam 42 

ofertadas de forma remota, uma vez que poderiam comprometer a formação acadêmica 43 

dos alunos. Na sequência, a Prof.ª Luciana Malheiros mencionou a possibilidade de 44 

desmembramento das disciplinas teórico-práticas, a partir da criação de duas disciplinas 45 

separadas (teórica e prática), propiciando que a teórica seja ministrada remotamente e a 46 

prática ofertada à época do retorno às aulas presenciais, sendo ambas consideradas 47 

equivalentes à disciplina original; sobre essa sugestão, a Plenária demonstrou 48 

preocupação, pois tal ação parece demandar ajuste curricular. QUARTO ITEM - Assuntos 49 

gerais. A Prof.ª Christina compartilhou a preocupação exposta em uma live sobre 50 



Plataformas digitais e ensino remoto, conduzida pela ADUFFSSind, via canal do Youtube. 51 

A Prof.ª destacou o narrado na live sobre  as vantagens e desvantagens ao uso de 52 

plataformas proprietárias, portanto não livre, como o Classroom da Google. A Prof.ª 53 

chamou a atenção para a importância de maiores informações sobre o uso das tecnologias 54 

digitais, principalmente no que se refere à segurança de rede. Nesse sentido, é importante 55 

estar atento e, se possível, fazendo o uso de medidas de segurança. Nada mais havendo a 56 

discutir ou apresentar, a Prof.ª Christina Gaspar Villela deu por encerrados os trabalhos de 57 

que eu, Nathália dos Santos Lopes, lavro esta Ata, que vai por mim assinada e, 58 

igualmente, pela Coordenadora. Niterói, 15 de julho de 2020. 59 
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