
 

 

Ata da 41ª Reunião Ordinária do Núcleo 1 
Docente Estruturante, Curso de 2 
Biomedicina - Niterói, da Universidade 3 
Federal Fluminense, realizada em 09 4 
de novembro de 2021. 5 

 6 
No dia nove de novembro de 2021, às quinze horas, reuniram-se em videoconferência, utilizando a 7 
ferramenta do Google Meet, os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE), 8 
presidido pela Prof.ª Christina Gaspar Villela: Luciana Reis Malheiros, Carla Ferreira Farias 9 
Lancetta, Claudia Maria Antunes Uchoa Souto Maior, Isabela Resende Pereira, Manuel Gustavo 10 
Leitão Ribeiro, Natália Galito Rocha Ayres, Olga Azevedo Marques de Oliveira, Ronald Marques 11 
dos Santos. Estava ausente: Helena Rodrigues Lopes. PRIMEIRO ITEM - Informes. 1.1) A Prof.ª 12 
Christina Villela deu as boas-vindas à Prof.ª Isabela Resende Pereira, que passa a compor o NDE 13 
de Biomedicina, substituindo a Prof.ª Luciene de Carvalho C. Weide; 1.2) O NDE agradeceu ao 14 
Prof. Manoel Gustavo L. Ribeiro por sua extensa e valiosa contribuição ao longo dos anos. O 15 
professor despediu-se deste Núcleo Docente Estruturante e mencionou que a Prof.ª Lídia Maria da 16 
Fonte Amorim irá substituí-lo como componente. 1.3) Neste semestre de 2021.2, já estão sendo 17 
oferecidas pelo Departamento MIP, aos alunos do Curso de Biomedicina, três disciplinas no 18 
formato híbrido. Essa retorno híbrido foi previamente planejado e organizado em acordo com a 19 
Res. CEPEX 197/20201. 1.4) A Sr.ª Presidente informou sobre o retorno do Estágio Curricular 20 
Obrigatório I (ECO I) em Análises Clínicas, em formato presencial, no setor de Patologia do HUAP, 21 
com 14 alunos inscritos (treze do Curso de Biomedicina de Niterói e uma aluna do curso de Nova 22 
Friburgo). Para tal, foi promovido pela Coordenação de Biomedicina, em parceria com o Instituto 23 
Biomédico e com o Departamento MIP, o Curso de Extensão em Biossegurança: "Paramentação e 24 
Desparamentação para Estágio (ECO I em Análises Clínicas) Presencial", atendendo à IN 25 
PROGRAD 12/20212, com proveitosa participação dos alunos. SEGUNDO ITEM - Vista e 26 
aprovação das Atas anteriores. As atas das reuniões 39 (realizada em 05 de agosto) e 40 27 
(extraordinariamente realizada em 24 de agosto) foram aprovadas. TERCEIRO ITEM - Estágio 28 
Curricular Obrigatório I (Análises Clínicas) em ambiente externo. A Prof. Christina Villela 29 
contextualizou a elaboração da minuta da Resolução MGB sobre ECO I em Análises Clínicas; 30 
informou que esse documento foi previamente deliberado pelo Colegiado de Curso, que efetuou a 31 
exclusão do item sobre o conteúdo programático. Na sequência, foi apresentada a colocação da 32 
Fundamentação Municipal de Saúde (FMS) de Niterói, que disponibilizou a possibilidade de estágio 33 
para alunos da Biomedicina da UFF. A Prof.ª Christina apresentou o documento citado, para que o 34 
NDE realizasse uma revisão, com possibilidade de ajustes; após essa etapa, a minuta será 35 
novamente apresentada ao Colegiado, para conclusão e publicação. Com a palavra, o Prof. Ronald 36 
sugeriu que seja feito uma solicitação à FMS de Niterói, para que esta apóie a montagem do 37 
laboratório-escola da Biomedicina na UFF, abrindo a possibilidade de um laboratório e posto de 38 
coleta no centro da cidade; essa parceria com o município poderá prover o fornecimento das 39 
máquinas (em sistema de comodato) e dos kits para essas máquinas, cujo custo é elevado para a 40 
UFF. Sobre o laboratório-escola, a Prof.ª Christina recordou que foi encaminhada uma emenda 41 
parlamentar individual, para recebimento de verba para implementação; essa ação foi realizada 42 
com apoio dos professores Ismar Moraes e Roberto Salles. Retomando o item de pauta, a Prof.ª 43 
Christina apresentou a minuta, que foi lida e revista pelos membros do NDE, com a inclusão de 44 
alguns ajustes. O documento será apresentado na próxima reunião do Colegiado de Curso e, uma 45 
vez aprovado, será concluído e encaminhado para publicação. QUARTO ITEM - Creditação das 46 
atividades de Extensão. A Prof.ª Christina Villela apresentou a minuta sobre o tema e informou 47 
que, ao longo dos meses de pandemia e ensino remoto, não houve novas orientações por parte da 48 

                                                
1 Res. CEPEX 197/2020, de 15 de dezembro de 2020. Estabelece os critérios para a oferta de componentes curriculares no ensino de 

graduação da Universidade Federal Fluminense a partir de 31 de dezembro de 2020 e dá outras providências. 
2 Instrução Normativa PROGRAD/UFF nº 12/2021, de 21 de junho de 2021. Dispõe sobre as diretrizes para realização de atividades de 

estágio obrigatório por estudantes no cursos de graduação em Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Medicina e Nutrição da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) no âmbito do Hospital Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense  - HUAP/UFF-
EBSERH durante e após o período de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19 e revoga a Instrução de 

Serviço PROGRAD nº 14/2020. 



 

 

Prograd. Assim, sugeriu que o tópico seja postergado para a próxima reunião, a ser realizada em 49 
07 de dezembro. A sugestão foi aceita por todos os presentes. QUINTO ITEM - Assuntos gerais. 50 
5.1) A Coordenação recebeu por parte da Prograd, a solicitação para a indicação, até o dia 16 de 51 
novembro, de um(a) aluno(a) para receber uma homenagem como "Estudante Cidadão - Destaque 52 
2021". Após sugestões dos presentes, foi sugerido à Coordenação que entre em contato com o 53 
DAJuP para solicitar que a indicação seja feita pelos próprios alunos, orientando-os a observar 54 
critérios éticos e científicos que caracterizem uma conduta social de excelência. 5.2) A Prof.ª 55 
Luciana Malheiros informou que recebeu contato por parte do ex-aluno Vinícius Lisboa, que 56 
demonstrou a possibilidade de oferta de estágio de Análises Clínicas em laboratório na UERJ.  57 
Nada mais havendo a discutir ou apresentar, a Prof.ª Christina Gaspar Villela deu por encerrados 58 
os trabalhos de que eu, Renata Pimentel dos Santos, lavro esta Ata, que vai por mim assinada e, 59 
igualmente, pela Coordenadora. Niterói, 09 de novembro de 2021. XXXXXXXX 60 


