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ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 5 

BIOMEDICINA, REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2020. 6 

 7 

Aos dezenove dias do mês de novembro 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 quinta Reunião 10 

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

presentes os seguintes representantes docentes: Ronald Marques dos Santos (MFL), 12 

Júlia Peixoto de Albuquerque (MIP), Carla F. F. Lancetta (MMO), Carlos Meniño Cotón 13 

(GAN), Luiz Roberto Zamith Coelho Leal (GBG), Lídia Maria da Fonte Amorim (GCM), 14 

Valentin Sisko (GET), Fabio B. do Canto (GIM), Mariana Rodrigues Pereira (GNE), Filipe 15 

Barra de Almeida (GQI), Jackeline Lobato (MEB), Raiane Cardoso Chamon (MPT), Rafael 16 

Braga Petito (MPT), as representantes discentes do DAJUP, Maria Emanuelle A. da Cunha 17 

Neves e Julia Melo Resende, a membra nata Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior 18 

(MIP), as professoras convidadas Rita de Cássia N. Cubel Garcia (MIP e GT-Covid19 UFF 19 

e Inst. Biomédico) e Analúcia Rampazzo Xavier (MPT) e a Assistente em Administração 20 

Nathália dos Santos Lopes. Estavam ausentes os membros: Edson Pereira (GBM), Eden 21 

Vieira Costa (GFI), seus respectivos suplentes, e os membros natos Fernanda Carla F. de 22 

Brito (MFL) e Jurandyr de Abreu C. Filho (MMO). Justificou a ausência: Marise Basso 23 

Amaral (SSE). PRIMEIRO ITEM - Informes. 1.1) A Coordenação convidou para 24 

participarem da reunião, as Professoras Analúcia Rampazzo Xavier (Chefe do Deptº de 25 

Patologia/MPT) e Rita de Cássia Nasser Cubel Garcia (Integrante do GT-COVID19-UFF e 26 

Presidente do GT-COVID19 do Instituto Biomédico da UFF), bem como as discentes Laura 27 

Brandão Martins e Kéren Vieira de Alcântara, na qualidade de ouvintes e representantes 28 

dos alunos inscritos em ECO I (Análises Clínicas). 1.2) A Coordenação informou a 29 

realização do Fórum Conjunto Coordenadores de Graduação e Chefes de Departamentos 30 

com a PROGRAD, a ser realizada no dia 24 deste mês. SEGUNDO ITEM - Informes do 31 

NDE. No último dia 10 do mês corrente, o NDE se reuniu para discutir uma possível 32 

retomada das atividades de ECO I (Análises Clínicas), para 2020.2. Após amplo debate, 33 

concluiu-se que a discussão deveria ser conduzida em um fórum mais abrangente, no 34 

caso, o Colegiado de Curso. O NDE sugeriu que fossem convidadas as professoras acima 35 

citadas, para enriquecimento da discussão, bem como dois representantes discentes de 36 

ECO I, como ouvintes. TERCEIRO ITEM - Aprovação da Ata anterior. A ata da reunião 37 

anterior foi aprovada por unanimidade. QUARTO ITEM - Estágio presencial (ECO I) em 38 

2020.2. A Sr.ª Presidente apresentou os art. 30 e 31 da Resolução CEPEX nº 160/20201 e 39 

os art. 3º a 5º da IS PROGRAD nº 14/20202, bem como uma planilha com os alunos do 40 

Curso de Biomedicina que Colaram Grau, durante o tempo de pandemia do COVID-19: 16 41 

(dezesseis) alunos em Análises Clínicas e 02 (dois) em Pesquisa Científica, com Colação 42 

de Grau administrativa referente ao semestre de 2019.2; 08 (oito) alunos em Análises 43 

Clínicas e 02 (dois) em Pesquisa Científica, referente ao período emergencial de 2020.1; e 44 

06 (seis) alunos em Análises Clínicas e 03 (três) em Pesquisa Científica como prováveis 45 

                                                 
1
 Resolução 160/2020. Regulamenta o ensino remoto emergencial, em caráter excepcional e temporário, nos cursos de graduação 

presencial da Universidade Federal Fluminense e dá outras providências. 
2
 IS PROGRAD 14/2020. Dispõe sobre diretrizes para a realização de atividades de estágio obrigatório por estudantes dos cursos de 
graduação em Biomedicina, (...) da Universidade Federal Fluminense (UFF), no âmbito do HUAP-UFF/EBSERH durante e após o 
período de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do COVID19 e revoga a Instrução de Serviço PROGRAD nº09/2020. 

 



 

 

 

formandos em 2020.1. A seguir, a Prof.ª Rita Cubel descreveu o trabalho do GT-Covid 46 

montado pela UFF para planejamento das ações relativas ao retorno às atividades 47 

presencias. Em reuniões com o GT-CEPEX foi elaboração um plano de contingência para 48 

o retorno seguro das atividades presenciais dos alunos, de forma a viabilizar a 49 

integralização dos currículos. Porém, a Prof.ª fez referência ao atual momento, em que 50 

estão aumentando os números de casos, a sazonalidade das doenças respiratórias e a 51 

estimativa de aumento do número de casos de infecção pelo Covid no início do ano, 52 

lembrando que o início do segundo semestre letivo de 2020 está previsto para fevereiro de 53 

2021. Na sequência, a Prof.ª Analúcia Xavier apresentou o posicionamento do 54 

Departamento de Patologia (MPT), que avalia como não aconselhável o retorno dos alunos 55 

às atividades práticas de estágio presencial no HUAP, devido ao notório aumento no 56 

número de contaminação entre funcionários e no município de Niterói como um todo, e 57 

também devido ao limitado espaço físico destinado à circulação dos alunos, o que 58 

inviabiliza o afastamento social. Lembrou que os alunos de outros cursos, que estão 59 

atuando no HUAP, não estão executando atividades ligadas ao MPT. Retomando a 60 

palavra, a Prof.ª Christina Villela abriu espaço para considerações dos presentes, o que foi 61 

feito de forma ampla. Aberta a votação, a Plenária votou, por unanimidade, contra a 62 

retomada do estágio prático presencial para os alunos do Curso de Biomedicina, nas 63 

dependências do HUAP. QUINTO ITEM - Apresentação/leitura da carta assinada por 64 

alunos inscritos em ECO I e encaminhada à Coordenação do Curso pelo Diretório 65 

Acadêmico (DAJup) - A Prof.ª Christina Villela apresentou e fez a leitura de uma carta 66 

assinada pelos alunos inscritos em ECO I (Análises Clínicas) e encaminhada ao Colegiado 67 

de Biomedicina, pelo D.A. A Prof.ª Raiane Chamon solicitou a palavra, afirmando que a 68 

solicitação dos alunos é legítima, mas que o retorno às atividades presenciais dos mesmos 69 

no HUAP, no momento, não é recomendada; solicitou também a compreensão, por parte 70 

dos alunos, para com o trabalho dos professores, que têm dedicado grandes esforços no 71 

sentido de realizar um trabalho diferenciado e que também receia o retorno às atividades 72 

presenciais, devido à exposição social. O Prof. Luiz Zamith se posicionou, solicitando 73 

cautela dos alunos ao momento vivido. As professoras Rita Cubel e Analúcia Xavier 74 

disseram que as unidades de ensino podem se programar quanto ao retorno gradual e 75 

dimensionado dos alunos e dos docentes, mas que isso dependerá, de fato, das condições 76 

epidemiológicas de cada época. Após as considerações dos professores, foi dada a 77 

palavra à discente Maria Emanuelle Neves, que apontou o estranhamento quanto à 78 

votação ter ocorrido antes da leitura da carta dos alunos, mas que compreende as 79 

colocações dos professores. Em relação à colocação da Prof.ª Raiane Chamon, a aluna 80 

afirmou que, de forma alguma, os alunos se queixam de o trabalho não estar sendo 81 

executado pelos professores e que reconhecem a dedicação dos mesmos; Disse que o 82 

objetivo da carta remete à falta de perspectivas dos alunos e, assim, demonstrou o desejo 83 

destes quanto a uma discussão sobre as possibilidades de desenvolvimento do ECO I em 84 

Análises Clínicas. Com a palavra, o Prof. Ronald Marques apontou que os alunos sempre 85 

tiveram espaço junto ao Colegiado e à Coordenação para exporem suas ideias e 86 

necessidades. A Prof. Prof.ª Claudia Uchôa também se posicionou, lembrando que o 87 

retorno presencial está sendo muito bem pensado e planejado, para que ocorra da forma 88 

mais segura possível e sem prejuízo ao conteúdo prático para os alunos, e que dessa 89 

forma, não há desassistência aos alunos. SEXTO ITEM - Informes do D.A. Não houve 90 

informes. SEXTO ITEM - Assuntos gerais. Não houve assuntos relevantes a serem 91 

tratados ou comunicados. Nada mais havendo a discutir ou apresentar, a Coordenadora do 92 

Curso deu por encerrados os trabalhos de que eu, Renata Pimentel dos Santos, lavro esta 93 

Ata, que lida e achada conforme, vai por mim assinada, visada e assinada pela 94 

Coordenadora. Niterói, dezenove de novembro de 2020. 95 
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