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Aos onze dias do mês de março de 2021, 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 oitava 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),  Samara Cristina F. Machado (GBG), Lídia Maria da Fonte Amorim (GCM), Valentin 14 

Sisko (GET), Eden Vieira Costa (GFI), Fabio B. do Canto (GIM), Mariana Rodrigues 15 

Pereira (GNE), Filipe Barra de Almeida (GQI), Maria Inês Couto de Oliveira (MEB), Raiane 16 

Cardoso Chamon (MPT), Rafael Braga Petito (MPT), Marise Basso Amaral (SSE), as 17 

representantes discentes do DAJUP, Juliana Alves da Silva e Paloma Barbosa da S. 18 

Moura, a membra nata Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior (MIP) e a Assistente em 19 

Administração Nathália dos Santos Lopes. Estavam ausentes: os membros natos 20 

Fernanda Carla F. de Brito (MFL) e Jurandyr de Abreu C. Filho (MMO). Justificou a 21 

ausência: Edson Pereira (GBM). PRIMEIRO ITEM - Informes. 1.1) A Sr.ª Presidente 22 

lamentou o falecimento do amigo e Diretor do Instituto Biomédico, Prof. Dr. Otílio Machado 23 

Pereira Bastos, que sempre apoiou o Curso de Biomedicina, tendo, inclusive, reunido-se 24 

recentemente com a Coordenação do Curso para retomar as discussões que viabilizariam 25 

a criação do Laboratório-Escola de Análises Clínicas, cujo espaço físico destinado localiza-26 

se no térreo do Bloco E do Instituto Biomédico. A Professora informou a todos sobre as 27 

datas e horários das missas em intenção do Prof. Otílio, tanto as presenciais quanto as 28 

virtuais. O Prof. Ronald Marques propôs que seja redigida uma Moção de Homenagem e 29 

Agradecimento ao Prof. Otílio, e que a mesma seja enviada à família. Após a concordância 30 

por unanimidade, a proposta foi incluída como item de pauta desta reunião. 1.2) No último 31 

dia 10, a Coordenação de Biomedicina participou do Fórum Conjunto de Coordenadores e 32 

Chefes de Departamentos, reunião na qual foram abordados pontos de relevância para os 33 

cursos de Graduação, dentre eles: 1.2.1)  Foi informado que não há a necessidade de 34 

reenvio, à Coordenação de Curso, dos Planos de Atividades dos Componentes 35 

Curriculares oferecidos remotamente, sendo suficientes o que já haviam sido enviados em 36 

2020.1; só deverão ser reenviados os Planos cujas atualizações sejam extensas e 37 

relevantes. 1.2.2) Em decorrência da situação atual, a conclusão da Creditação da 38 

Extensão foi postergada para 19 de dezembro de 2022, o que significa que os futuros 39 

ingressantes de 2023 já serão incluídos no novo currículo. A PROEX divulgará, em breve, 40 

uma Resolução e um possível Fórum sobre o tema. 1.2.3) Foi mencionado o Programa de 41 

Mobilidade Virtual Em Rede de Instituições Federais de Ensino Superior cujo objetivo seria 42 

o de fortalecer o ensino, assim como a pesquisa e a extensão. A UFF não foi incluída no 43 

projeto piloto que incluiu as seguintes universidades federais: de Goiás (UFG), Rio Grande 44 

(FURG), Maranhão (UFMA) e do Sul da Bahia (UFSB). Neste projeto, que tem apoio da 45 

Andifes, o aluno poderá cursar até três disciplinas em rede. Futuramente a UFF receberá 46 

mais informações sobre essa nova tendência da graduação. SEGUNDO ITEM - Informes 47 

do NDE. O NDE se reuniu no último dia 04 e deu continuidade à discussão sobre o ECO I 48 

em Análises Clínicas e, a partir disso, sugeriu que seja criado um Grupo de Trabalho, a ser 49 

formado por, no mínimo, 01 (um) representante da Coordenação do Curso, 01 (um) 50 



 

 

 

representante do Colegiado, 01 (um) representante do MPT, 01 (um) representante 51 

discente e 01 (um) servidor técnico-administrativo. Este GT terá o objetivo de discutir a 52 

normatização do estágio externo em Análises Clínicas. Aberta a votação, o Colegiado foi, 53 

de forma unânime, a favor da criação do Grupo de Trabalho. TERCEIRO ITEM - 54 

Aprovação da Ata anterior. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. 55 

QUARTO ITEM - Criação do Grupo de Trabalho voltado para a normatização do ECO I 56 

externo em Análises Clínicas. De acordo com a sugestão de composição para o Grupo 57 

de Trabalho, os docentes Luciana Malheiros (Vice-coordenadora do Curso) e Ronald 58 

Marques e a servidora Renata Pimentel voluntariam-se a participar do GT. Com isso, foi 59 

solicitado à Plenária que os demais interessados a compor o GT se manifestassem. A 60 

aluna Juliana Alves da Silva disponibilizou-se como representante discente. A Prof.ª 61 

Raiane Chamon se comprometeu a dialogar com a chefia do Departamento MPT para 62 

indicar o membro participante do referido GT. QUINTO ITEM - Estágio Curricular 63 

Obrigatório I (Análises Clínicas). A Prof.ª Christina Villela apresentou a Resolução MGB 64 

196/20031, que em seu Art. 19, Parágrafo único, afirma que os Estágios Curriculares 65 

Obrigatórios poderão ser desenvolvidos na UFF ou em outras instituições. Esse 66 

documento servirá de base para as discussões do recém-criado Grupo de Trabalho. Sobre 67 

a possibilidade de retorno das atividades do ECO I nas dependências do HUAP, a Prof.ª 68 

Raiane Chamon comentou que o MPT já solicitou a compra de EPIs, além de outras 69 

providências necessárias à viabilização da presença de alunos nos espaços para aulas 70 

presenciais, em modelo híbrido.  SEXTO ITEM - Aprovação das disciplinas optativas 71 

"Biologia do Desenvolvimento I" e "Biologia do Desenvolvimento II" (MMO).  Foram 72 

apresentados os Formulários 13  das disciplinas supracitadas, para que sejam oferecidas 73 

como optativas ao Curso de Biomedicina. Colocadas em votação, ambas as disciplinas 74 

foram aprovadas, por unanimidade, para serem oferecidas como optativas gerais para a 75 

habilitação em Pesquisa Científica, em suas três ênfases. O Departamento MMO 76 

providenciará o cadastramento dos códigos das disciplinas citadas e informará à 77 

Coordenação de Biomedicina, para que, então, possam ser incluídas no rol de optativas do 78 

Curso. SÉTIMO ITEM - Voto de Louvor em homenagem ao Prof. Otílio Machado 79 

Pereira Bastos. Foi redigido o seguinte preito: "A Plenária do Colegiado do Curso de 80 

Biomedicina, Niterói, reunida em onze de março de 2021, resolve por unanimidade aprovar 81 

o Voto de Louvor para o Prof. Otílio Machado Pereira Bastos, pela dedicação e empenho 82 

ao Curso de Biomedicina, desde sua criação". OITAVO ITEM - Informes do D.A. Foi 83 

iniciada a nova gestão do DAJuP, conforme eleição realizada em vinte e quatro de 84 

fevereiro deste ano, de forma virtual, e com a aprovação dos alunos. NONO ITEM - 85 

Assuntos gerais. 9.1) A Prof.ª Claudia Uchôa lembrou a todos sobre a realização do 19º 86 

ECIB, que acontecerá de 07 a 11 de junho deste ano, de forma remota. 9.2) A Faculdade 87 

de Educação está promovendo um evento em homenagem ao centenário de Paulo Freire e 88 

serão aceitos trabalhos com temática como "A Biomedicina e Paulo Freire" e 89 

desdobramentos nesse sentido. 9.3) A Sociedade Brasileira de Parasitologia está 90 

organizando o seu Congresso virtual, e já estão abertas as inscrições para participantes e 91 

para apresentações de trabalhos. A Prof.ª Claudia Uchôa disponibilizou-se a divulgar os 92 

dados para inscrições. Nada mais havendo a discutir ou apresentar, a Coordenadora do 93 

Curso deu por encerrados os trabalhos de que eu, Renata Pimentel dos Santos, lavro esta 94 

Ata, que lida e achada conforme, vai por mim assinada, visada e assinada pela 95 

Coordenadora. Niterói, onze de março de 2021. 96 

                                                 
1
 Res. MGB 196/2003, de 22 de outubro de 2003. Estabelece a Integralização Curricular do Curso de Graduação em Biomedicina, do 
Instituto Biomédico, integrante do CCM. 
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