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No dia 07 de julho de 2020, às 15 horas, utilizando a ferramenta do Google Meet, 8 

reuniram-se em primeira convocação os Membros do Colegiado do Curso de Graduação 9 

em Biomedicina, para a realização da centésima trigésima nona Reunião Ordinária, 10 

presidida pela Coordenadora do Curso, Prof.ª Christina Gaspar Villela. Estavam presentes 11 

os seguintes representantes docentes: Luciana Reis Malheiros (Vice-coordenadora), Carla 12 

F. F. Lancetta (MMO), Lídia Maria da Fonte Amorim (GCM), Filipe Barra de Almeida (GQI), 13 

Valentin Sisko (GET), Julia Peixoto de Albuquerque (MIP), Rafael Braga Petito (MPT), 14 

Raiane Cardoso Chamon (MPT), Ronald Marques dos Santos (MFL), Edson Pereira 15 

(GBM), Luiz Roberto Zamith Coelho Leal (GBG), Carlos MeniñoCotón (GAN), Maria Inês 16 

Couto de Oliveira (MEB), Fabio Barrozo Canto (GIM), Pablo Pandolfo (GNE), Marise Basso 17 

Amaral (SSE), a representante discente do DAJUP, Louise Castro de Jesus, a membra 18 

nata Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior (MIP) e a Assistente em Administração 19 
Nathália dos Santos Lopes. Estavam ausentes os membros: Eden Vieira Costa (GFI), a 20 

representante discente do DAJUP, Julia M. Resende, os respectivos suplentes e os 21 

membros natos Jurandyr de Abreu C. Filho (MMO) e Karen de Jesus Oliveira (MFL). 22 

PRIMEIRO ITEM. Informes. 1.1) No próximo dia nove será iniciado o ciclo de 23 

apresentações dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) dos alunos concluintes, com 24 

realização por meio remoto, utilizando a ferramenta do Google Meet. 1.2) A Coordenação 25 

de Curso realizou, de forma remota, uma reunião de acolhimento aos alunos do primeiro 26 

período, informando a eles sobre as atuais decisões da UFF e reforçando a importância da 27 
criação e utilização do e-mail idUFF.1.3) A Coordenação fará uso dos números de 28 

Whatsapp dos alunos representantes de cada período para, além de e-mail e redes sociais 29 

(Facebook e Instagram), manter contato e passar informações importantes às turmas. 30 

SEGUNDO ITEM. Aprovação da Ata anterior. Após a leitura, a ata foi aprovada por 31 

unanimidade. TERCEIRO ITEM. Mapeamento de acesso às tecnologias digitais. A Sr.ª 32 

Presidente apresentou o resultado da pesquisa realizada entre os dias 15 e 30 de junho, 33 

com os alunos do Curso. No total, somaram-se 133 respondentes (51,6%), em um 34 

universo de 258 alunos com matrícula ativa. Com a palavra, a Prof.ª Luciana Malheiros 35 

apontou que o alcance desta pesquisa foi altíssimo, uma vez que a previsão de resposta 36 

para questionários de envio online é de 30%; enfatizou também que é preciso considerar 37 

que há um viés da própria forma de realização desta pesquisa, pois muitos alunos podem 38 

não ter respondido ao formulário exatamente por não terem acesso à Internet. Como 39 

principais resultados da pesquisa, pode-se brevemente citar: o recurso virtual mais 40 

utilizado pelos participantes é o Whastsapp (98%); dos questionários respondidos 44% têm 41 

acesso à Internet através de banda larga ilimitada residencial; 56% dos respondentes 42 

acessam a Internet por meio de celular e computador; 77% utilizam o e-mail @id.uff.br; 43 

54% poderiam acessar as atividades acadêmicas em casa através de Smartphone, 44 

Notebook ou Desktop; 59% têm espaço individualizado e equipamento exclusivo para a 45 

dedicação às atividades de ensino remoto digital; 74% elegem a própria casa como local 46 

mais propício para o estudo através de tecnologia digital; 43% destacam não possuir um 47 

ambiente tranquilo em suas casas para se dedicarem às atividades acadêmicas remotas; 48 

92% dos participantes indicam o Leitor de PDF como software acessível e de fácil 49 

utilização; 36% descreveram como "feliz" o seu estado de humor frente à possibilidade de 50 



ensino remoto. QUARTO ITEM. Informes do D.A. Não houve assuntos relevantes a 51 

serem tratados ou comunicados.  QUINTO ITEM. ASSUNTOS GERAIS. 5.1) A Prof.ª 52 

Claudia Uchôa informou que está atuando como uma das professoras na disciplina remota 53 

PLAC II, destinada a seis alunas concluintes, e que está sendo utilizada a plataforma 54 

GloogleClassroom, com atividades assíncronas e síncronas. Há boa adesão das alunas, 55 

uma vez que os documentos da plataforma Google se assemelham aos documentos 56 

habitualmente utilizados nos programas da Microsoft Office. Com isso, está sendo 57 

observado que a resistência e o receio iniciais às atividades remotas são decorrentes da 58 

novidade deste tipo de prática. 5.2) O Prof. Luiz Zamith informou que, em reunião realizada 59 

pelo Departamento GBG, o Prof. Marcelo Salabert responsabilizou-se por reformular a 60 

ementa da disciplina "Experimentação Animal" (GBG 00104), segundo a sugestão da Prof.ª 61 

Carla Eponina (ver ata da 136ª reunião), mas que não haverá tempo hábil para que a 62 

disciplina seja oferecida aos alunos no próximo semestre letivo. Nada mais havendo a 63 

discutir ou apresentar, a Coordenadora do Curso deu por encerrados os trabalhos de que 64 

eu, Renata Pimentel dos Santos, lavro esta Ata, que lida e achada conforme, vai por mim 65 

assinada, visada e assinada pela Coordenadora. Niterói, sete de julho de 2020.  66 
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