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Aos vinte dias do mês de outubrode 2020, às 15 horas, utilizando a ferramenta do Google 8 

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

Graduação em Biomedicina, para a realização da centésima quadragésima quarta Reunião 10 

Ordinária, presidida pela Coordenadora do Curso, Prof.ª Christina Gaspar Villela. Estavam 11 
presentes os seguintes representantes docentes: Carla F. F. Lancetta (MMO), Carlos 12 

Meniño Cotón (GAN), Luiz Roberto Zamith Coelho Leal (GBG), Lídia Maria da Fonte 13 

Amorim (GCM), Valentin Sisko (GET), Fabio B. do Canto (GIM), Filipe Barra de Almeida 14 

(GQI), Maria Inês Couto de Oliveira (MEB), Raiane Cardoso Chamon (MPT), Rafael Braga 15 

Petito (MPT), Marise Basso Amaral (SSE), a representante discente do DAJUP, Louise 16 

Castro de Jesus e a Assistente em Administração Nathália dos Santos Lopes. Estavam 17 
ausentes os membros: Ronald Marques dos Santos (MFL), Julia Peixoto de Albuquerque 18 

(MIP), Edson Pereira (GBM), Eden Vieira Costa (GFI), seus respectivos suplentes, a 19 

representante discente do DAJUP, Julia Melo Resende e os membros natos Fernanda 20 

Carla F. de Brito (MFL),Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior (MIP) e Jurandyr de 21 
Abreu C. Filho (MMO). Justificou a ausência: Pablo Pandolfo (GNE). PRIMEIRO ITEM - 22 

Informes: Não houve informes a serem pronunciados. SEGUNDO ITEM - Aprovação da 23 

Ata anterior. A ata da reunião anterior foiaprovada por unanimidade. TERCEIRO ITEM -24 

Creditação da Extensão nos cursos de Graduação. A Sr.ª Presidente apresentou a 25 

minuta do Projeto de Resolução CEPEX, que trata da regulamentação da creditação 26 

da Extensão nos cursos de Graduação da UFF. O envio deste documento havia sido feito, 27 

por e-mail, pela PROGRAD e pela PROEX. Estes setores solicitaram a leitura pelos 28 

espaços Colegiados dos Cursos de Graduação e envio de contribuições textuais 29 

posteriores, para aperfeiçoamento da citada minuta, com data limite de envio até o dia 23 30 

de outubro. Assim, os membros do NDE de Biomedicina procederam à prévia leitura e 31 

análise do documento e redigiram algumas sugestões, que foram então encaminhadas a 32 

este Colegiado de Curso para verificação. Após o exame de cada tópico e concordância 33 

dos presentes, as sugestões elaboradas pelo NDE foram aprovadas. Em sequência, o 34 

documento será enviado à PROGRAD e à PROEX, conforme solicitado. QUARTO ITEM - 35 

Informes do D.A. - 4.1) Com a palavra, a discente Louise C. de Jesus informou que  o 36 

DCE forneceu o Ofício 32/2020, que formaliza a prorrogação do tempo da atual gestão do 37 

DAJuP, tal como previamente informado na reunião anterior deste Colegiado. A Plenária 38 

sugeriu que o Ofício de DCE seja encaminhado, também, ao Colegiado de Unidade (CMB), 39 
para ciência do mesmo. 4.2) O D.A. abriu espaço para colocações dos discentes, a 40 

respeito do desenvolvimento das atividades de ensino remoto. Dentre os pontos 41 

levantados estavam: a ausência de divulgação de cronogramas de aula ou cronogramas 42 

que não identificam quais aulas serão síncronas ou assíncronas; não disponibilização das 43 

gravações das aulas síncronas; algumas aulas excedem o tempo programado; algumas 44 

disciplinas excedem os 30% de aulas síncronas previamente previstas. Sobre esses 45 

pontos, os docentes Christina Villela, Fábio Canto, Raiane Chamon e Carla Lancetta 46 

esclareceram as dificuldades também enfrentadas pelos professores, tendo em vista a 47 

repentina mudança no formato das aulas e a ausência de participação e comparecimento 48 

dos alunos às atividades acordadas. Apontaram que é notório que há uma série de 49 

dificuldades enfrentadas por ambos os lados - discentes e docentes - e que os pontos 50 



 

 

levantados pelos alunos são legítimos, mas que devem vir associados ao envolvimento 51 

dos mesmos às atividades propostas. Foi reforçado que a reflexão sobre a vivência no 52 

momento atual é válida, para que seja aperfeiçoado por todos os envolvidos. A discente 53 

Louise C. de Jesus concordou que o momento é atípico e desafiador para todos e que há 54 

validade nos pontos levantados pelos professores, cujo esforço e dedicação são notórios. 55 
QUINTO ITEM - Assuntos gerais. Não houve assuntos relevantes a serem tratados ou 56 

comunicados. Nada mais havendo a discutir ou apresentar, a Coordenadora do Curso deu 57 

por encerrados os trabalhos de que eu, Renata Pimentel dos Santos, lavro esta Ata, que 58 

lida e achada conforme, vai por mim assinada, visada e assinada pela Coordenadora. 59 

Niterói, vinte de outubro de 2020. 60 
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