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Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2021, 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 quinquagésima segunda 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), Carla F. F. Lancetta (MMO), Mônica Souto da Silva Dias (GAN), Luiz Roberto 13 

Zamith C. Leal (GBG), Edson Pereira (GBM), Valentin Sisko (GET), Maria Fernanda de 14 

Souza Costa Silva (GIM), Mariana Rodrigues Pereira (GNE), Filipe Barra de Almeida 15 

(GQI), Maria Inês Couto de Oliveira (MEB), Patrícia de Fátima Lopes de Andrade (MPT), 16 

Rafael Braga Petito (MPT), Marise Basso Amaral (SSE), as representantes discentes do 17 

DAJUP, Julia Melo Resende e Paloma Barbosa da Silva Moura, a membra nata Claudia 18 

Maria Antunes Uchôa Souto Maior (MIP), o convidado Prof. Ismar Araújo de Moraes 19 

(Diretor do Instituto Biomédico) e a Assistente em Administração Nathália dos Santos 20 

Lopes. Estavam ausentes: Lídia Maria da Fonte Amorim (GCM), Eden Vieira Costa (GFI) e 21 

seus respectivos suplentes, os membros natos Fernanda Carla F. de Brito (MFL) e Marco 22 

Aurélio Pereira Sampaio (MMO). Justificou a ausência: Júlia Peixoto de Albuquerque 23 

(MIP). PRIMEIRO ITEM - Informes do NDE. 1.1) A Sr.ª Presidente comunicou que a 24 

Coordenação de Curso, com apoio do NDE, planeja realizar um levantamento sobre a 25 

possibilidade de adesão dos alunos ao ensino híbrido, que será iniciado em 2021.2. A 26 

professora solicitou o auxílio das discentes Julia M. Resende e Paloma B. da S. Moura, 27 

para elaboração e divulgação do questionário; ambas prontamente aceitaram o pedido. 28 

1.2) A próxima reunião do Colegiado, já agendada para o dia 09 de setembro, está 29 

confirmada. Possivelmente haverá uma reunião extraordinária no dia 23 do mesmo mês, a 30 

ser confirmada em breve. 1.3) Foi feita a leitura da "Nota de insatisfação do Departamento 31 

de Patologia", encaminhada a este Colegiado, ao DAJuP, ao NDE da Biomedicina e à 32 

Prograd. SEGUNDO ITEM - Aprovação da Ata anterior. A ata da reunião anterior foi 33 

aprovada por unanimidade. TERCEIRO ITEM - Informes e Deliberação: Posicionamento 34 

do Colegiado frente à resposta da Coordenação e dos membros do NDE à Nota de 35 

Insatisfação do MPT. Considerada a leitura da Nota constante no item 1.3 desta reunião, 36 

foi apresentada a sugestão de um ofício-resposta, elaborado pelo NDE da Biomedicina. A 37 

Srª Presidente, na sequência, abriu espaço para eventuais considerações e/ou deliberação 38 

por parte dos membros do Colegiado. O Prof. Ronald Marques dos Santos, que compõe o 39 

Grupo de Trabalho (GT) para Normatização do Estágio Curricular Obrigatório I em Análises 40 

Clínicas, afirmou que o documento apresentado pelo MPT em resposta à minuta do GT, 41 

continha algumas propostas que iam contra a normatização de estágio proposta pela UFF; 42 

devido a isso, o NDE analisou e discutiu tais pontos, concluindo pela remoção dos 43 

mesmos, visando o ajuste às normas da Universidade. Com a palavra, a Prof.ª Patrícia de 44 

Fátima L. de Andrade, que também compõe o citado GT, agradeceu pelo retorno a este 45 

Colegiado; expôs que o documento do MPT enviado no dia 04 de agosto não era o mesmo 46 

elaborado no dia 29 de julho na reunião do NDE, especialmente no que diz respeito ao 47 

conteúdo de Parasitologia Clínica; mencionou o estranhamento pelo MPT ao fato do 48 

documento não incluir mais a palavra "externo", no que se refere ao "estágio"; com relação 49 

à colocação feita sobre os conteúdos, a professora afirmou que, no MPT, os alunos 50 



 

 

 

realizam a construção de lâminas, e não somente leitura das mesmas; relatou também que 51 

o HUAP, por ser um centro de alta complexidade, dispõe de casos que se diferenciam do 52 

que é encontrado em outros laboratórios; além disso, declarou que houve o entendimento, 53 

por parte do MPT, que o documento seria aprovado na reunião do dia 11 de agosto sem 54 

retornar ao departamento, e este fato adicionou-se à motivação para elaboração da Nota 55 

de Insatisfação. Solicitando a palavra, a Prof.ª Claudia Uchôa expressou que o NDE 56 

entendeu que houve um erro na supressão do termo "externo", ação que provavelmente 57 

ocorreu no processo de digitação do documento e que poderia ter sido facilmente 58 

esclarecido e corrigido de forma simples; expôs que de forma alguma houve a intenção de 59 

interferir no que é realizado no HUAP, mas sim visa uma tentativa de se regulamentar, de 60 

forma mais genérica, um procedimento a ser realizado pelos estudantes em um espaço 61 

externo à UFF, sendo esses espaços laboratórios de instituições privadas e que  62 

respondem a regimentos que divergem daqueles da esfera pública; quanto à adaptação do 63 

conteúdo programático inicialmente apresentado pelo MPT, visou-se flexibilizar esse 64 

conteúdo de forma a equipará-lo ao que é vivenciado nos laboratórios privados, 65 

oportunizando ao estudante essa vivência em instituições externas; reiterou ainda que o 66 

NDE realizou uma revisão do documento e propôs considerações, exatamente por ser um 67 

órgão propositivo, mas que o fórum decisório é este Colegiado e que, por isso, o 68 

documento não estava finalizado; enfatizou que posicionamento do MPT em emitir uma 69 

nota formal e enviada a tantas instâncias, gerou grandes estranheza e tristeza ao NDE, 70 

uma vez que tal manifestação e busca de esclarecimento poderiam ter sido feita de modo 71 

mais amistosas, e que espera que o documento em questão, em suas fases de 72 

elaboração, possa ser lido por este Colegiado para que fique claro que as sugestões de 73 

ajuste não foram feitas de forma a trazer algum demérito ao MPT. Retomando a fala, a 74 

Prof.ª Patrícia concordou que o diálogo é a melhor forma de se chegar a um acordo, mas 75 

que ainda sim há visões distintas, uma vez que é o MPT que vivencia a realidade do 76 

laboratório; sugeriu que o documento seja finalizado contando com a participação de um 77 

representante de cada uma das seis áreas da Patologia. A Prof.ª Claudia, com a palavra, 78 

lembrou que a flexibilização, proporcionando um modelo não enrijecido, é uma 79 

recomendação pautada pela própria Prograd, para que se torne viável o processo de 80 

formação dos alunos, tendo em vista as dificuldades geradas pela pandemia. Na 81 

sequência, a Profª Christina G. Villela se pronunciou, lembrando que a discussão no NDE 82 

para que seja oportunizado o estágio externo é decorrente da parceria entre a 83 

coordenação de Biomedicina e o MPT, uma vez que o NDE tem como seus membros 84 

professores do MPT e que desde o pronunciamento do MPT, sobre a impossibilidade do 85 

ECO I em Análises Clínicas, no formato presencial, houve apoio por parte da coordenação 86 

e do Colegiado de curso; a professora enfatizou que sempre houve transparência nas 87 

reuniões do NDE, sendo sempre enviada a ata da reunião anterior na ocasião de 88 

convocação para a reunião seguinte; lembrou que na reunião em que o MPT não poderia 89 

contar com representante, por motivo de saúde, a própria coordenação sugeriu que fosse 90 

feito convite a algum outro professor que representasse o MPT, o que foi feito na pessoa 91 

da professora Isabela Rezende Pereira; ainda em relação a esta parceria ficou a cargo do 92 

próprio MPT nomear uma Comissão de Visitação de Campo de ECO I Externo à UFF, que 93 

será responsável por verificar a possibilidade de formalização de convênio de estágio com 94 

determinadas instituições externas. Dando continuidade à discussão deste item de pauta, a 95 

Profª Christina Villela solicitou que os membros do colegiado avaliassem o ofício-resposta 96 

sugerido pelo NDE e que, sendo uma vez aprovado, seria encaminhado ao MPT, ao 97 

DAJuP e à Prograd, para ciência de todos. Assim, houve manifestação favorável ao ofício-98 

resposta por 09 (nove) dos membros presentes e 02 (duas) abstenções pelos professores 99 

representantes do MPT. QUARTO ITEM - Revinculação: 23069.161593/2021-23 - Maria 100 



 

 

 

Virginia Ruiz Villegas. O mencionado processo seria item de pauta nesta reunião, porém, 101 

na data de 30 de agosto, a Coordenação de Curso recebeu e-mail da requerente. Na 102 

mensagem, a requerente solicitou o cancelamento de seu pedido de Revinculação, 103 

motivada por questões pessoais. Assim sendo, será efetuado o encerramento do citado 104 

processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). QUINTO ITEM - Disciplina 105 

optativa: Divulgação Científica (GIM00050). A Prof.ª Maria Fernanda de Souza C. Silva 106 

apresentou o Formulário 13 da supracitada disciplina, para a qual foi solicitada a inclusão 107 

no rol de disciplinas optativas do Curso de Biomedicina. Após a leitura do documento e 108 

aberta a votação, a disciplina foi aprovada por unanimidade, como optativa geral para as 109 

habilitações Análises Clínicas e Pesquisa Científica, em suas três ênfases. SEXTO ITEM - 110 

Estágio presencial: Pâmella de Moura Miranda Gonçalves (Matrícula 217048066). A 111 

solicitação da requerente foi lida e seu Projeto de Estágio foi apresentado à Plenária. As 112 

professoras Patrícia de Fátima L. de Andrade e Claudia Uchôa citaram a IN Proppi/UFF nº 113 

04, de 16 de agosto de 2021, que em seu Art. 1º, §2º, respalda a participação de discentes 114 

de graduação em projetos de pesquisa em atividades presenciais, de forma planejada e 115 

segura. Aberta a votação, a maioria dos presentes posicionou-se favorável à solicitação da 116 

aluna, com 01 (uma) abstenção. SÉTIMO ITEM - Informes do D.A. A representante 117 

Paloma Barbosa da Silva Moura, com a palavra, apresentou alguns questionamentos dos 118 

alunos. 7.1) Sobre a possibilidade de retorno de disciplinas do 6º período e ECO I: a Prof.ª 119 

Patrícia Andrade respondeu que o MPT enviará os Planos de Atividades Remotas das 120 

disciplinas, ofertadas no 6º Período, à Coordenação para que sejam apresentados na 121 

próxima reunião do Colegiado. Quanto à oferta de ECO I em Análises Clínicas, a 122 

professora informou que este será integralmente oferecido no formato presencial. 7.2) 123 

Sobre as informações das reuniões do Colegiado, especificamente sobre os pontos 124 

abordados no item 7.1 deste reunião, a representante questionou se o DAJuP pode 125 

repassá-las aos alunos. A Prof.ª Christina Villela respondeu que, como o D.A. tem 126 

participação no Colegiado, contando com 02 (dois) representantes, tem sim a autonomia 127 

para comunicar aos alunos sobre as decisões e assuntos abordados nas reuniões. 7.3) 128 

Sobre o prazo para retorno das disciplinas práticas. A Prof.ª Patrícia respondeu que a 129 

previsão do MPT é que as atividades sejam iniciadas no dia 21 de outubro. A Prof.ª 130 

Claudia Uchôa informou que o MIP está consultando seus docentes sobre a possibilidade 131 

de retorno de algumas disciplinas no formato híbrido, tendo grande possibilidade de que 132 

isso aconteça já em 2021.2. 7.4) Sobre o retorno presencial de Iniciação Científica. As 133 

Prof.ª Christina Villela e Claudia Uchôa responderam que é preciso avaliar os casos, 134 

sempre com base nas orientações da Universidade, como a já citada IN Proppi/UFF nº 04, 135 

de 16 de agosto de 2021 e pelo Plano de Contingência do Instituto Biomédico e dos 136 

laboratórios. 7.5) Sobre prioridade de inscrição dos alunos das turmas 2017.2 e 2018.1 nas 137 

disciplinas do 6º período. As servidoras da Coordenação de Biomedicina responderam que 138 

serão mantidos os critérios de inscrição e desempate, já habitualmente utilizados no Curso. 139 

OITAVO ITEM - Assuntos gerais. A Prof.ª Claudia Uchôa registrou que, de 25 a 29 de 140 

outubro, será realizada a Agenda Acadêmica, coincidindo com os primeiros dias do 141 

semestre letivo de 2021.2. Nada mais havendo a discutir ou apresentar, a Coordenadora 142 

do Curso deu por encerrados os trabalhos de que eu, Renata Pimentel dos Santos, lavro 143 

esta Ata, que lida e achada conforme, vai por mim assinada, visada e assinada pela 144 

Coordenadora. Niterói, trinta e um de agosto de 2021. 145 
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