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No dia 16 de junho de 2020, às 15 horas, utilizando a ferramenta do Google Meet, 9 

reuniram-se em primeira convocação os Membros do Colegiado do Curso de Graduação 10 

em Biomedicina, para a realização da centésima trigésima sexta Reunião Ordinária, 11 

presidida pela Coordenadora do Curso, Prof.ª Christina Gaspar Villela. Estavam presentes 12 

os seguintes representantes docentes: Carla F. F. Lancetta (MMO), Lidia Maria da Fonte 13 

Amorim (GCM), Filipe Barra de Almeida (GQI), Valentin Sisko (GET), Julia Peixoto de 14 

Albuquerque (MIP),Silvia Maria Baeta Cavalcanti (MIP), Rafael Braga Petito (MPT), Raiane 15 

Cardoso Chamon (MPT),Ronald Marques dos Santos (MFL), Edson Pereira (GBM),Luiz 16 

Roberto Zamith Coelho Leal (GBG),Carlos Meniño Cotón (GAN), Maria Inês Couto de 17 

Oliveira (MEB), Fabio Barrozo Canto (GIM), Pablo Pandolfo (GNE), a representante 18 

discente Louise Castro de Jesus e os membros natos Claudia Maria Antunes Uchôa Souto 19 

Maior (MIP) e Jurandyr de Abreu C. Filho (MMO). Estavam ausentes os membros: Eden 20 

Vieira Costa (GFI), Marise Basso Amaral (SSE), os respectivos suplentes, a membra nata 21 

Karen de Jesus Oliveira (MFL) e a representante discente Julia M. Resende. PRIMEIRO 22 

ITEM. Informes. 1.1) A Sr.ª Presidente justificou a não realização de reuniões nos meses 23 

anteriores, devido à ocorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e à 24 

dispensabilidade de assuntos a serem deliberados; com o passar das semanas, o NDE 25 

reuniu-se algumas vezes para a consulta de certas demandas, o que gerou a necessidade 26 

da atual reunião do Colegiado, enquanto órgão deliberativo.  1.2) A Prof.ª Christina Villela 27 

mencionou a realização do Curso de Férias da disciplina "Complementos de Matemática 28 

Aplicada" (GAN 00144), realizado no mês de janeiro, com 37 alunos inscritos e 37 29 

aprovados. Agradeceu, assim, ao Departamento de Análise (GAN) e ao professor 30 

responsável, uma vez que as aulas foram bastante elogiadas e contribuíram para diminuir 31 

o número de alunos com pendência desta disciplina. 1.3) Na 135ª reunião, ficou acertado 32 

que os departamentos GBG e GIM analisariam a ementa da disciplina "Experimentação 33 

Animal" (GBG 00104) para compará-la com a disciplina "Animais de Laboratório" (GIM 34 

00022). Considerando que não houve contato de ambos os departamentos com a 35 

Coordenação, a Prof.ª Christina Villela sugeriu que o tema seja abordado futuramente, o 36 

que foi prontamente aceito pelo Prof. Luiz Roberto Zamith C. Cabral, uma vez que o 37 

assunto ainda não foi, de fato, debatido entre os citados departamentos. 1.4) Considerando 38 

a recém divulgada Resolução CEPEX nº156/2020, que versa sobre os critérios para as 39 

Atividades Acadêmicas Emergenciais (ACE), a Sr.ªPresidente propôs que seja realizada 40 

uma reunião extraordinária, na qual seja apreciado o tema. A Plenária sugeriu o dia 23 de 41 

junho, às 15 horas, em ambiente remoto. SEGUNDO ITEM. Informes do NDE. A partir do 42 

Fórum de Coordenadores, ocorrido no mês de maio, o Núcleo Docente Estruturante 43 

reuniu-se em sete encontros, nos quais foram debatidas as orientações da UFF quanto aos 44 

cursos de graduação. Para tanto, a secretaria da Coordenação de Biomedicina elaborou 45 

um levantamento da situação dos alunos concluintes, destacando as pendências de cada 46 

um deles, como disciplinas optativas e atividades complementares; a partir disso, 47 



 

 

encaminhamentos foram sugeridos e serão debatidos no Colegiado, em data próxima, pois 48 

tratam-se de Atividades Acadêmicas Emergenciais (ACE), instituídas pela Decisão CEPEX 49 

nº 110/2020; TERCEIRO ITEM. Aprovação da ata anterior. Após a leitura, a ata foi 50 

aprovada por unanimidade. QUARTO ITEM. Aprovação de alteração da Resolução 51 

01/2009. Considerando as ACE, a Sr.ª Presidente apresentou a proposta de alteração da 52 

Resolução 01/2009 do Curso de Biomedicina, que trata das Atividades Acadêmicas 53 

Complementares (AAC). As alterações foram sugeridas pelo NDE. Após apreciação do 54 

documento e amplo debate pelos membros do Colegiado, a Sr.ªPresidente abriu a votação 55 

e a plenária manifestou-se favorável à alteração e à publicação de nova resolução, que 56 

vigorará durante o tempo de ocorrência da pandemia do COVID-19. QUINTO ITEM.  57 

Aprovação de critérios para a realização de Exames de Proficiência. O Prof. Carlos 58 

Meniño entrou em contato com a Coordenação de Biomedicina, avaliando a possibilidade 59 

de aproveitamento da participação dos alunos em uma atividade oferecida por seu 60 

Departamento (GAN). Esse aproveitamento de estudo seria feito na forma de “Exame de 61 

Proficiência”. A Prof.ª Christina Villela apresentou a Resolução 01/2011 do Curso de 62 

Biomedicina, em cujo Art. 4º lê-se “Não haverá aproveitamento de estudos através de 63 

Exame de Proficiência”. Com a palavra, a Prof.ª Claudia Uchôa sugeriu que, tendo em 64 

vista a Resolução 156/2020 do CEPEX, o Colegiado de Biomedicina elabore um novo 65 

documento que aprove a utilização do Exame de Proficiência, sendo que este novo 66 

documento/Resolução terá vigência durante a pandemia pelo COVID-19. O Prof. Jurandyr 67 

de Abreu demonstrou grande preocupação com o Exame de Proficiência, caso este seja 68 

realizado por apenas um docente; sobre este ponto, os Prof.s Claudia Uchôa e Ronald 69 

Marques afirmaram que a constituição de uma banca avaliadora minimiza o risco de 70 

interferência pessoal. Após argumentação da plenária, ficou acordado que, para a próxima 71 

reunião extraordinária, a Sr.ªPresidente apresentará uma proposta de resolução destinada 72 

ao aproveitamento de estudo através de Exame de Proficiência, em concordância com 73 

ACE, para apreciação pelo Colegiado de Curso. SEXTO ITEM. Informes do D.A. 6.1) 74 

Com a palavra, a discente Louise Castro apresentou o resultado de uma votação feita, em 75 

assembleia, com os alunos, que se manifestaram contra o ensino através de meio remoto. 76 

A esse respeito, as Prof.ªs Christina Villela, Claudia Uchôa e Julia Peixoto demonstraram 77 

compreensão do posicionamento dos alunos, e afirmaram que, inicialmente, os docentes 78 

também estavam bastante reticentes quanto ao assunto, mas que não há, de fato, uma 79 

previsão para retorno seguro das atividades presenciais na Universidade. Considerando 80 

isso, novas estratégias se fazem necessárias e isso não significa a implantação de EAD na 81 

Universidade. 6.2) O D.A. já está divulgando o questionário da Coordenação, cujo objetivo  82 

é o de fazer um mapeamento do acesso à internet, pelos discentes. Os membros do D.A. 83 

desejam saber como a Coordenação terá acesso à participação de todos os alunos ativos. 84 

Sobre este ponto, a Prof.ª Christina respondeu que não é possível ter acesso à todos os 85 

alunos, mas que houve divulgação no idUFF e em redes sociais, e que o levantamento  de 86 

acesso digital poderá auxiliar o GT-COVID19 CMB, do qual faz parte, onde é discutido o 87 

planejamento para o retorno ao “novo normal”. A Prof.ª Christina disse ainda que, segundo 88 

Fórum dos Coordenadores, há uma previsão de 50% de respostas por parte dos alunos, 89 

refletindo uma possível dificuldade de acesso aos meios eletrônicos. 6.3) Os alunos 90 

inscritos em ECO II solicitaram uma reunião com a Coordenação. Quanto a este ponto, a 91 

Prof.ª Christina informou que já houve uma reunião com os alunos de ECO II e está sendo 92 

agendado um novo encontro, a ser realizado possivelmente em 17 de junho. E que, além 93 

da reunião com os concluintes, acontecerá uma live com a Coordenação, promovida pelo 94 

D.A. e participação dos alunos ativos, para o esclarecimento de dúvidas e acolhimento 95 

neste momento de tantas incertezas. SÉTIMO ITEM. Assuntos Gerais. 7.1) A Prof.ª Silvia 96 

Cavalcanti informou que está sendo oferecida, aos alunos, uma atividade de Virologia, 97 



 

 

abordando o tema "coronavírus". A atividade é realizada através do Google Classroom e 98 

não tem valor oficial de disciplina, apesar de ser semelhante em sua estrutura. Nada mais 99 

havendo a discutir ou apresentar, a Coordenadora do Curso deu por encerrados os 100 

trabalhos de que eu, Renata Pimentel dos Santos, lavro esta Ata, que lida e achada 101 

conforme, vai por mim assinada, visada e assinada pela Coordenadora. Niterói, dezesseis 102 

de junho de 2020.  103 
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