
Ata da 45ª Reunião Ordinária do
Núcleo Docente Estruturante, Curso
de Biomedicina - Niterói, da
Universidade Federal Fluminense,
realizada em 29 de março de 2022.

No dia vinte e nove de março de 2022, às quinze horas, reuniram-se por videoconferência,
utilizando a ferramenta do Google Meet, os seguintes membros do Núcleo Docente
Estruturante (NDE), presidido pela Prof.ª Christina Gaspar Villela: Carla Ferreira Farias
Lancetta, Claudia Maria Antunes Uchoa Souto Maior, D'Angelo Carlo Magliano, Isabela
Resende Pereira, Lídia Maria da Fonte Amorim, Luciana Reis Malheiros, Natália Galito
Rocha Ayres, Olga Azevedo Marques de Oliveira. Justificou a ausência: Ronald Marques
dos Santos. PRIMEIRO ITEM - Informes.1.1) A professora Christina Villela informou que
foi composta a Comissão para organização das atividades em comemoração pelos 20
anos de criação do Curso de Biomedicina, tendo sido realizada uma primeira reunião.
1.2)Foi apresentado aos presentes um e-mail encaminhado pela Ouvidoria da UFF à
Coordenação. Trata-se de um questionamento elaborado por uma aluna do curso, a
respeito de poucas vagas disponibilizadas, neste semestre, nas disciplinas clínicas do 6º
período. Com a palavra, a Prof.ª Luciana Malheiros esclareceu a retenção de alunos,
ocorrida ao longo dos últimos semestres, e a aplicação dos critérios de desempate para
turmas com alunos excedentes; sugeriu que a Coordenação faça um levantamento do
número de alunos retidos nas disciplinas do 6º período e de ECO I em Análises Clínicas,
para ciência dos próprios alunos e do Departamento de Patologia (MPT). Sobre a
reclamação da aluna, feita à Ouvidoria, a Prof.ª Isabela Resende explicou que o
quantitativo de vagas em cada disciplina foi estabelecido pelo MPT de acordo com o
tamanho das salas de aula; a professora encarregou-se de encaminhar a mensagem ao
MPT, para elaboração de resposta. 1.3) A Prof.ª Christina contextualizou o
desenvolvimento do ECO I em Análises Clínicas em instituições externas e confirmou a
parceria com a Fundação Municipal de Saúde de Niterói (FMS). A princípio, serão inscritas
em ECO I externo duas alunas que desenvolverão o estágio no Hospital Municipal Carlos
Tortelly. SEGUNDO ITEM - Vista e aprovação da Ata anterior. Após a apreciação, a ata
da 44ª reunião, realizada em 08 de fevereiro de 2022, foi aprovada pela maioria dos
presentes. TERCEIRO ITEM – Creditação das atividades de Extensão. Foi apresentado
o desenvolvimento do tema, ocorrido ao longo de reuniões anteriores. Retomando a
questão, a Prof.ª Christina Villela apresentou a sugestão dada pelo Prof. Ronald Marques,
para que professores responsáveis pelas Ligas compartilhem a oferta das disciplinas
optativas em Pesquisa Científica: "Extensão em Biomedicina I e II" (MGB00005 e
MGB00006, respectivamente), com carga horária de 80 horas cada, previstas no Projeto
Pedagógico de Curso. Com a palavra, os professores Carla Lancetta e D'Angelo Magliano
concordaram que a proposta é bastante promissora. Neste sentido e em acordo com os
presentes, a Prof.ª Christina comprometeu-se a encaminhar esta proposta do NDE aos
docentes representantes das Ligas. QUARTO ITEM –Formulário de orientação de ECO I
(Análises Clínicas) em instituição externa. Foi apresentado um formulário elaborado
conjuntamente pelas professoras Christina Villela e Claudia Uchôa, para cadastramento de
docentes que tenham interesse em atuar como orientadores de estágio obrigatório em
ambientes externos à UFF. Foi sugerido que cada docente possa orientar, a cada
semestre, um número máximo de 04 (quatro) alunos em ECO I interno ou externo. Após a
verificação do formulário, os membros do NDE concordaram com os pontos nele contidos;
assim, este será encaminhado aos docentes interessados na orientação de alunos em
ECO I externo e, após o preenchimento, será apresentado ao Colegiado de Curso para



aprovação.QUINTO ITEM - Assuntos gerais. 5.1) A Prof.ª Christina Villela informou sobre
o calendário de reuniões para 2022 e sugeriu que as reuniões permaneçam utilizando
mediação tecnológica, via plataforma Google Meet, o que foi prontamente aceito pelos
presentes. 5.2) A Prof.ª Lidia Amorim questionou sobre como será realizado o
cadastramento da informação sobre a vacinação dos discentes. Foi esclarecido que a
orientação aos discentes era a inserção, no IdUFF, do comprovante vacinal. No caso de
alunos não vacinados, esses deverão ser orientados a dar continuidade aos seus estudos
através do Regime Excepcional de Aprendizagem. Nada mais havendo a discutir ou
apresentar, a Prof.ª Christina Gaspar Villela deu por encerrados os trabalhos de que eu,
Renata Pimentel dos Santos, lavro esta Ata, que vai por mim assinada e, igualmente, pela
Coordenadora. Niterói, 29 de março de 2022. XXXXXXXX
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