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Aos quinze dias do mês de setembro de 2020, às 15 horas, utilizando a ferramenta do 8 

Google Meet, reuniram-se em primeira convocação os Membros do Colegiado do Curso de 9 

Graduação em Biomedicina, para a realização da centésima quadragésima terceira 10 

Reunião Ordinária, presidida pela Coordenadora do Curso, Prof.ª Christina Gaspar Villela. 11 
Estavam presentes os seguintes representantes docentes: Ronald Marques dos Santos 12 

(MFL), Julia Peixoto de Albuquerque (MIP), Carla F. F. Lancetta (MMO), Carlos Meniño 13 

Cotón (GAN), Luiz Roberto Zamith Coelho Leal (GBG), Edson Pereira (GBM), Lídia Maria 14 

da Fonte Amorim (GCM), Valentin Sisko (GET), Filipe Barra de Almeida (GQI), Maria Inês 15 

Couto de Oliveira (MEB), Raiane Cardoso Chamon (MPT), Rafael Braga Petito (MPT), 16 

Marise Basso Amaral (SSE), as representantes discentes do DAJUP, Julia Melo Resende 17 

e Louise Castro de Jesus, a Assistente em Administração Nathália dos Santos Lopes e a 18 

membra nata Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior (MIP). Estavam ausentes os 19 

membros: Eden Vieira Costa (GFI), Pablo Pandolfo (GNE) seus respectivos suplentes, e os 20 

membros natos Jurandyr de Abreu C. Filho (MMO) e Fernanda Carla F. de Brito (MFL). 21 
Justificou a ausência: Fabio B. do Canto (GIM). PRIMEIRO ITEM - Informes: 1.1) A Sr.ª 22 

Presidente noticiou a realização da oficina "Conhecendo o Google Classroom", organizada 23 

pelas professoras Claudia Uchôa, Helena Rodrigues e Júlia Albuquerque, e que contribuiu 24 

para a familiarização de alunos e alguns professores com a nova plataforma de 25 
transmissão de conhecimento. 1.2) A Coordenação receberá, até o dia 28 de setembro, os 26 

projetos de TCC dos alunos inscritos na disciplina ECO II. Esses projetos serão 27 

encaminhados aos docentes de cada área específica para que sejam avaliados. 28 

SEGUNDO ITEM - Aprovação das Atas anteriores. As atas das reuniões 140ª, 141ª 29 

(extraordinária) e 142ª (extraordinária) foram previamente encaminhadas aos membros do 30 

Colegiado para apreciação. Após o exame, os três documentos foram aprovados por 31 
unanimidade. TERCEIRO ITEM - Apreciação da recomendação do NDE sobre 32 

solicitações de quebra de pré-requisito. Tendo por base a Resolução MGB 002/20201, 33 

em seu Artigo 10º, a Sr.ª Presidente apresentou as seguintes sugestões formuladas pelo 34 

NDE, para embasamento dos pedidos de quebra de pré-requisito: 1) O aluno solicitante 35 

deverá apresentar documento que fundamente a sua justificativa; 2) A Coordenação 36 

fornecerá um formulário específico para tal solicitação, e este deverá ser preenchido pelo 37 

requerente; 3) A Coordenação analisará o percurso curricular do aluno e, ciente das 38 

disciplinas constantes na solicitação, procurará auxílio junto aos docentes responsáveis 39 

por tais disciplinas, estes sim mais aptos a deliberar sobre a viabilidade da quebra de pré-40 

requisito. A partir disso, um parecer deverá ser emitido; 4) A Coordenação efetuará o 41 

registro das quebras de pré-requisito já referendadas pelo Colegiado de Curso, visando 42 

fundamentar e auxiliar futuras análises em solicitações semelhantes. Colocadas em 43 

votação, as recomendações do NDE sobre as solicitações de quebra de pré-requisito 44 

foram aprovadas por unanimidade. Estas recomendações serão publicizadas, para amplo 45 
conhecimento. QUARTO ITEM - Quebra de pré-requisito: Beatriz Sarmiero Rodolpho. 46 

Inicialmente e conforme o Ofício de convocação para esta reunião, três alunos haviam 47 

                                                
1 Resolução MGB 002/2020. Trata da operacionalização das atividades acadêmico-administrativas do Curso de Biomedicina, Niterói, 
durante as atividades remotas, considerando a decisão nº 111/2020, de 17/07/2020, do CEPEX, que reorganiza os calendários Esc olar e 
Administrativo para o ano letivo de 2020. 



 

 

solicitado a quebra de pré-requisito para disciplinas, porém, com a aproximação do período 48 

letivo, apenas uma solicitação se manteve. Assim sendo, foi apresentada à Plenária a 49 

requisição da aluna Beatriz S. Rodolpho, que intentou, por escrito, a concordância do 50 

Colegiado para cursar "ECO I - Pesquisa Científica" juntamente com a disciplina 51 

"Farmacologia Básica" (MFL00028). Após análise do formulário de solicitação e do 52 

histórico escolar da aluna, a Plenária posicionou-se favorável ao pedido, com 02 (duas) 53 

abstenções. QUINTO ITEM - Informes do D.A. Com a palavra, a discente Louise C. de 54 

Jesus informou que, em 10 de setembro, foi realizada uma assembleia do Diretório 55 

Acadêmico, com grande adesão dos alunos. Os temas de pauta foram: 1) esclarecimento 56 

de dúvidas dos alunos sobre a oferta de disciplinas práticas no HUAP; 2) a prorrogação da 57 

atual gestão do D.A. até o início do próximo semestre, tendo em vista a impossibilidade da 58 

realização de eleição durante a pandemia, situação esta prevista em Estatuto próprio. 59 

Sobre isso, os professores Ronald Marques e Claudia Uchôa aconselharam que o D.A. 60 

procure, com antecedência, as orientações sobre as consultas eleitorais durante o tempo 61 

de trabalho e ensino remoto, seja para uma nova prorrogação, seja para a eleição de uma 62 
nova chapa. SEXTO ITEM - Assuntos gerais. A Prof.ª Claudia Uchôa informou que, em 63 

outubro, será realizada a Agenda Acadêmica, juntamente com a 25ª Semana de Extensão, 64 

com apresentações remotas e em salas abertas ao público. Mencionou também a 65 

realização do Seminário de Iniciação Científica, da PROPPI, no período de 19 a 23 do 66 

mesmo mês. Nada mais havendo a discutir ou apresentar, a Coordenadora do Curso deu 67 

por encerrados os trabalhos de que eu, Renata Pimentel dos Santos, lavro esta Ata, que 68 

lida e achada conforme, vai por mim assinada, visada e assinada pela Coordenadora. 69 

Niterói, quinze de setembro de 2020. 70 
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