
 
 

Ata da 47ª Reunião Ordinária do 
Núcleo Docente Estruturante, Curso 
de Biomedicina - Niterói, da 
Universidade Federal Fluminense, 
realizada em 09 de junho de 2022. 

 
No dia nove de junho de 2022, às dez 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: Claudia Maria Antunes Uchoa Souto 
Maior, Luciana Reis Malheiros, Natália Galito Rocha Ayres, Ronald Marques dos Santos e 
a assistente em administração Nathália dos Santos Lopes. Estavam ausentes: Lídia Maria 
da Fonte Amorim e Olga Azevedo Marques de Oliveira. Justificaram a ausência: Carla 
Ferreira Farias Lancetta, D'Angelo Carlo Magliano e Isabela Resende Pereira. PRIMEIRO 
ITEM - Informes. 1.1) A professora Christina Villela apresentou, a título de informação,  a 
diferença entre “disciplina obrigatória (OB)” e "disciplina obrigatória de escolha (E)”, 
esclarecendo que esta última não se aplica ao currículo do Curso de Biomedicina. 1.2) A 
professora informou sobre eventos previstos para a comemoração dos 20 anos de criação 
do Curso, como o II Fórum de discussão da Biomedicina e a apresentação do Coral de 
Vozes Após Furnas. 1.3) O GT-Covid 19 emitiu o Informe Técnico 11/2022, que orienta 
quanto aos procedimentos a serem adotados frente ao aumento do número de casos 
positivos de docentes e discentes. A Coordenação de Biomedicina fez a publicação em 
suas redes sociais, solicitando aos alunos que comuniquem, em caso de confirmação de 
Covid, para que a orientação correta seja feita aos professores responsáveis pelas 
disciplinas e para que a notificação seja repassada ao email indicado pelo GT. A Prof.ª 
Claudia Uchôa, com a palavra, atentou para a necessidade de atualização, junto ao 
Colegiado de Curso, dos Planos de Atividades dos componentes curriculares que venham 
a alterar suas aulas do modo presencial para modo mediado por tecnologia, em 
decorrência do número de casos de Covid confirmados numa mesma turma. 1.4) A Prof.ª 
Christina Villela participou do Encontro sobre Avaliação Institucional da UFF, que abordou 
a elaboração de novas edições do PPI e do PDI, que terá vigência de 2023 a 2027.No 
evento, foi solicitado que os professores acessem o Núcleo Institucional de Dados 
Integrados (NIDI), valorizando essa ferramenta de acesso à informação. SEGUNDO ITEM 
- Vista e aprovação da Ata anterior. Após a apreciação, a ata da 46ª reunião, realizada 
em 12 de maio de 2022, foi aprovada pelos presentes. TERCEIRO ITEM – Documento 
para estágio - Sophia Lincoln C. de Azevedo. Foi apresentada a solicitação da aluna, 
para que a Coordenação de Curso assine um termo para estágio no exterior. Todavia, o 
citado estágio não faz parte do Programa de Mobilidade Acadêmica e nem se trata de 
estágio não-obrigatório. Este fato, por sua atipicidade, levou a Coordenação de 
Biomedicina a buscar orientações junto à Divisão de Estágios da UFF e à Divisão de 
Convênios, esta última ligada à Superintendência de Relações Internacionais (SRI) da 
UFF. Foram apresentados os documentos fornecidos pela aluna e os e-mails com as 
respostas e orientações das citadas instâncias. Após análise e amplo debate pelos 
presentes, foi proposto que a Coordenação entre novamente em contato com o SRI, 
questionando quais seriam as possíveis implicações para a UFF, caso a Coordenação de 
Curso assine o documento, e se há algum trâmite específico a ser seguido; de acordo com 
a resposta obtida, o documento poderá ser assinado pela Coordenação. Sugeriu-se 
também que, a partir da assinatura do documento, seja solicitado à aluna uma cópia do 
seguro viagem a ser por ela providenciado. QUARTO ITEM – Creditação das atividades 
de Extensão. A Prof.ª Christina retomou o tema, que vem sendo debatido ao longo das 
últimas reuniões deste NDE. Apresentou os questionamentos elaborados  e encaminhados 



 
 

ao Sr. Gilmar Lima, representante da Coordenação de Apoio ao Ensino de Graduação 
(Caeg), assim como as respostas por ele fornecidas. Na sequência, a professora 
apresentou uma sugestão de documento informativo, a ser encaminhado aos chefes dos 
Departamentos de Ensino, visando esclarecer e orientar quanto aos novos procedimentos 
referentes à curricularização das atividades de Extensão. Solicitando a palavra, a Prof.ª 
Luciana Malheiros frisou que é importante esclarecer aos Departamentos a exata demanda 
da Coordenação, questionando se há interesse, por parte deles, em ofertar disciplinas com 
viés extensionista. Contribuindo para o debate, os professores Ronald Marques e Natália 
Galito atentaram para o item 3 do documento informativo, que destaca os Projetos de 
Extensão diferenciando-os das Atividades de Extensão. A Prof.ª Christina sugeriu que a 
análise deste item seja retomada e ampliada na próxima reunião. QUINTO ITEM – 
Assuntos gerais. A Prof.ª Christina questionou os presentes quanto à permanência da 
Resolução MGB 01/20201, referindo-se à vinculação do referido documento ao ensino 
remoto ou à pandemia. Com a palavra, a Prof.ª Luciana lembrou que a Organização 
Mundial de Saúde ainda não decretou o fim da pandemia, fato que dá respaldo à 
manutenção da citada Resolução. 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, 09 de junho de 2022. XXXXXXXX 
 
 

                                                 
1 Res. MGB 01/2020, de 24 de novembro de 2020, de 16 de junho de 2020. Dispõe sobre a criação de critérios para regulamentar as 
Atividades Acadêmicas Complementares (AAC), previamente determinadas pela Resolução MGB 01/2009, e excepcionalmente 
atualizadas em concordância com a Decisão CEPEX nº 110/2020, que aprova o planejamento das Atividades Acadêmicas 
Emergenciais (ACE) durante a pandemia. 
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