
 

 

Ata da 42ª Reunião Ordinária do 1 

Núcleo Docente Estruturante, Curso 2 

de Biomedicina - Niterói, da 3 

Universidade Federal Fluminense, 4 

realizada em 07 de dezembro de 5 

2021. 6 

 7 

No dia sete de dezembro de 2021, às quinze horas, reuniram-se por videoconferência, 8 

utilizando a ferramenta do Google Meet, os seguintes membros do Núcleo Docente 9 

Estruturante (NDE), presidido pela Prof.ª Christina Gaspar Villela: Luciana Reis Malheiros, 10 

Carla Ferreira Farias Lancetta, Claudia Maria Antunes Uchoa Souto Maior, Lídia Maria da 11 

Fonte Amorim, Ronald Marques dos Santos. Justificaram a ausência: Helena Rodrigues 12 

Lopes, Isabela Resende Pereira, Natália Galito Rocha Ayres, Olga Azevedo Marques de 13 
Oliveira. PRIMEIRO ITEM - Informes. 1.1) Foram dadas as boas-vindas à Prof.ª Lídia 14 

Maria da Fonte Amorim, que passou a integrar o NDE de Biomedicina, substituindo o Prof. 15 
Manuel Gustavo L. Ribeiro; 1.2) A Prof.ª Christina Villela apresentou o site do Curso de 16 

Biomedicina, com as funcionalidades e documentos disponíveis para acesso pelos alunos 17 

e docentes interessados. O site foi criado por Jackson dos Santos Oliveira, técnico 18 

administrativo cedido gentilmente pelo Departamento de Fisiologia e Farmacologia/MFL, 19 
para a elaboração do mesmo.  1.3) Foi apresentado o Projeto de Resolução emitido pela 20 

CEPEX, que trata dos critérios para oferta de componentes curriculares em 2022. Em seu 21 

Art. 19, § único, o documento pontua uma atribuição do NDE. A professora solicitou que os 22 

membros deste Núcleo estejam atentos a este documento, que será discutido futuramente. 23 
1.4) A Prof.ª Christina apresentou um processo com solicitação para Transferência 24 

Interinstitucional. O Prof. Ronald Marques recordou que esse tipo de solicitação já foi, há 25 

alguns anos, recebido pela Coordenação, e para tal foi constituída uma comissão de 26 

avaliação. A Prof.ª Claudia Uchôa, com a palavra, apresentou a Resolução MGB nº 27 

02/2011 (Critérios para Transferência Interinstitucional), elaborada pela comissão à época, 28 

que descreve critérios para a análise de processos com esta temática. Após a leitura da 29 

resolução, os membros do NDE concordaram em sugerir ao Colegiado de Curso que a 30 

resolução seja atualizada. A resolução será apresentada ao Colegiado, para constituição 31 
de nova comissão e possível atualização do documento. SEGUNDO ITEM - Vista e 32 

aprovação da Ata anterior. A ata da 41ª reunião (realizada em 09 de novembro) foi 33 

aprovada. TERCEIRO ITEM - Aprovação do calendário de reuniões NDE para 2022. 34 

Após análise da proposta e a inclusão de alguns ajustes, o calendário de reuniões do NDE 35 

para 2022 foi aprovado, considerando apenas o primeiro semestre de 2022. O NDE decidiu 36 

pela aprovação do calendário do segundo semestre de 2022, após a divulgação do 37 
calendário acadêmico de 2022 pela universidade. QUARTO ITEM - Creditação das 38 

atividades de Extensão. Tomando em consideração a proximidade dos 20 anos de 39 

criação do Curso de Biomedicina da UFF (Niterói), a Prof.ª Christina Villela apresentou 40 

uma proposta de constituição de um Grupo de Trabalho (GT), que viabilize o ajuste 41 

curricular do Curso de Biomedicina e a atualização de seu Projeto Pedagógico. Solicitando 42 

a palavra, a Prof.ª Claudia Uchôa mencionou a experiência anterior do Curso de 43 

Biomedicina com ajuste curricular. Foi abordada a diferença entre "ajuste" e "reforma" 44 

curricular. A Prof.ª Luciana Malheiros sugeriu a criação de um GT para realizar o ajuste da 45 

Creditação da Extensão na matriz curricular; em paralelo - e em concordância com o que 46 

foi inicialmente abordado pelo Prof. Ronald Marques - a professora afirmou a necessidade 47 

de se realizar as primeiras fases para uma futura Reforma Curricular. Falou-se sobre a 48 

importância de se documentar as atualizações realizadas durante o tempo de ensino 49 

remoto - decorrente da pandemia de Covid-19 - como um registro das atividades do Curso 50 



 

 

e que estão em concordância com seu Projeto Pedagógico. Por fim, o NDE concluiu 51 

disponibilizou-se a trabalhar na implementação da Creditação das atividades Extensão na 52 

matriz curricular, dispensando a criação de um GT. A proposta será levada ao Colegiado 53 
de Curso, ao qual será solicitada a contribuição na construção do documento. QUINTO 54 

ITEM - Comemoração pelos 20 da criação do curso. A Prof.ª Christina Villela 55 

apresentou uma proposta com atividades e solicitou sugestões aos membros do NDE. 56 

Com a palavra, os professores Ronald e Claudia mencionaram a experiência com o projeto 57 

realizado há dez anos e sugeriram a realização de um evento inicialmente remoto; a Prof.ª 58 

Luciana propôs uma aula magna; em seguida, comentou sobre o projeto de realização de 59 

vídeos com os egressos, que está em andamento. Ficou acordado que, após o recesso de 60 

fim de ano, a Coordenação entrará em contato com os alunos, solicitando sugestões de 61 
eventos para a comemoração.  SEXTO ITEM - TRM 2022. A Prof.ª Christina apresentou a 62 

solicitação da PROGRAD para preenchimento do quadro de vagas para concurso TRM 63 

2022, para o qual a oferta de vagas foi reduzida de 09 (nove), em 2021, para 06 (seis) em 64 

2022. As vagas deverão ser distribuídas entre as quatro categorias, nos dois semestres de 65 

2022, sendo assim proposto: Transferência Facultativa - 01 vaga para 1º semestre e 01 66 

vaga para 2º semestre; Reingresso por Concurso - 01 vaga para 1º semestre e 01 vaga 67 

para 2º semestre, Mudança de Curso - 01 vaga para 2º semestre; Mudança de Localidade 68 

- 01 vaga para 2º semestre. Após análise da proposta e a colocação de sugestões, os 69 

membros do NDE concordaram quanto à distribuição das vagas. Esta decisão será 70 

apresentada ao Colegiado de Curso em sua próxima reunião ordinária, para ser 71 
referendada. SÉTIMO ITEM - Assuntos gerais. Não houve assunto adicional a ser tratado 72 

ou comunicado. Nada mais havendo a discutir ou apresentar, a Prof.ª Christina Gaspar 73 

Villela deu por encerrados os trabalhos de que eu, Renata Pimentel dos Santos, lavro esta 74 

Ata, que vai por mim assinada e, igualmente, pela Coordenadora. Niterói, 07 de dezembro 75 

de 2021. XXXXXXXX 76 
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