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Ata da 39ª Reunião do Núcleo Docente 1 

Estruturante, Curso de Biomedicina - Niterói, da 2 

Universidade Federal Fluminense, realizada em 3 

05 de agosto de 2021. 4 

 5 

No dia cinco de agosto de 2021, às dez 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, Natália Galito Rocha 10 

Ayres, Olga Azevedo Marques de Oliveira, a Assistente em Administração Nathália dos 11 

Santos Lopes e a professora convidada Isabela Resende Pereira (MPT). Justificaram a 12 

ausência: Manuel Gustavo Leitão Ribeiro e Ronald Marques dos Santos. PRIMEIRO ITEM 13 

- Informes. A Prof.ª Christina Villela deu as boas-vindas à Prof.ª Isabela Resende, que 14 

estará representando o MPT, na impossibilidade de participação da Prof.ª Luciene de 15 

Carvalho na primeira parte desta reunião. SEGUNDO ITEM - Aprovação da Ata anterior. A 16 

Ata da 38ª reunião foi aprovada por unanimidade. TERCEIRO ITEM - Aprovação de minuta 17 

de Resolução MGB que normatiza o Estágio Curricular Obrigatório I (ECO I). A Prof. 18 

Christina Villela fez a leitura da minuta, cuja elaboração já havia sido iniciada na reunião 19 

anterior. Após considerações de seus membros, o NDE deu andamento à revisão e 20 

redação do documento. Especificamente sobre as atividades a serem desenvolvidas 21 

durante o estágio em análises clínicas (Conteúdo Programático), sugeridas pelo MPT, a 22 

partir do documento produzido pelo GT de normatização do estágio em análises clínicas, 23 

em ambiente externo à UFF, foi utilizado pela Profª Claudia Uchôa o recurso do 24 

Office/Word que permite “desenhar uma linha no meio do texto selecionado” (tachado), no 25 

trecho referente à Parasitologia Clínica. O texto tachado, como indicação de supressão dos 26 

conteúdos programáticos, foi justificado pela Profª Claudia Uchôa, uma vez que são 27 

conteúdos já contemplados previamente em disciplinas anteriores ao ECO I, tais como 28 

Parasitologia IX e Parasitologia Clínica I. Após amplo debate sobre a supressão dos 29 

referidos conteúdos, por sugestão da Prof.ª Luciana Malheiros e em consonância com a 30 

Prof.ª Isabela Resende (MPT), ficou acordado que a minuta será reencaminhada ao MPT 31 

para revisão e ajuste do texto, segundo sugestões do NDE; na sequência, deverá, então, 32 

retornar à coordenação de curso para, então, ser apresentada ao Colegiado de Curso, 33 

momento no qual a versão final do documento será submetida à análise e aprovação, para 34 

subsequente publicação. Com a palavra, a Profª Helena Rodrigues sugeriu que o MPT 35 

simplificados os conteúdos programáticos de cada área (Bioquímica Clínica, Parasitologia 36 

Clínica, Imunologia Clínica, Hematologia Clínica, Controle de Qualidade no Laboratório 37 

Clínico, Microbiologia Clínica) para que assim possam abranger a maior diversidade 38 

possível de laboratórios, para além do HUAP/UFF, uma vez que os estágios externos 39 

serão realizados em ambiente externo à UFF. A Profª Isabela Resende concordou com as 40 

sugestões e disponibilizou-se a apresentar ao MPT a proposta discutida pelo NDE e que 41 

inclui os trechos tachados e as observações inseridas.  QUARTO ITEM - Avaliação de 42 
minuta da Instrução Normativa MGB que dispõe as Diretrizes para execução dos 43 
componentes curriculares em 2021.2*. A Prof.ª Christina Villela apresentou a minuta, 44 

elaborada previamente ao Fórum Temático "Atividades Remotas e Híbridas" (realizado 45 

pela PROGRAD no último dia três, evento remoto no qual a Coordenação de Biomedicina 46 

esteve presente) e para a qual faz-se necessária a revisão e contribuição do NDE. Ao 47 

longo da leitura, o texto foi analisado e discutido. Após ampla contribuição, os membros do 48 

NDE elaboraram o texto final, que será apresentado ao Colegiado de Curso para 49 

verificação e aprovação. QUINTO ITEM - Assuntos gerais. Não houve assunto adicional a 50 
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ser tratado ou comunicado. Nada mais havendo a discutir ou apresentar, a Prof.ª Christina 51 

Gaspar Villela deu por encerrados os trabalhos de que eu, Renata Pimentel dos Santos, 52 

lavro esta Ata, que vai por mim assinada e, igualmente, pela Coordenadora. Niterói, 05 de 53 

agosto de 2021. XXXXXXXX 54 
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