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GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA, REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2022.

Aos vinte e um dias do mês de junho de 2022, às 15 horas, utilizando a
ferramenta do Google Meet, reuniram-se em primeira convocação os Membros
do Colegiado do Curso de Graduação em Biomedicina, para a realização da
centésima sexagésima Reunião Ordinária, presidida pela Coordenadora do
Curso, Prof.ª Christina Gaspar Villela. Estavam presentes os seguintes
representantes docentes: Julia Peixoto de Albuquerque (MIP), Carla Ferreira
Farias Lancetta (MMO), Luiz Roberto Zamith C. Leal (GBG), Edson Pereira
(GBM), Manuel Gustavo Leitão Ribeiro (GCM), Valentin Sisko (GET), Mariana
Rodrigues Pereira (GNE),Thiago de Melo Lima (GQI), Maria Inês Couto de
Oliveira (MEB), Rafael Braga Petito (MPT), Thalia Medeiros Tito Avelar (MPT),
Marise Basso Amaral (SSE). Estavam ausentes: Ronald Marques dos Santos
(MFL), Viviana Ferrer Cuadrado (GAN), Eden Vieira Costa (GFI), os membros
natos Fernanda Carla F. de Brito (MFL) e Marco Aurélio Pereira Sampaio
(MMO) e seus respectivos suplentes. Justificaram a ausência: Maria Fernanda
de Souza Costa Silva (GIM) e a membra nata Claudia Maria Antunes Uchôa
Souto Maior (MIP). PRIMEIRO ITEM - Informes. 1.1) Na data de hoje, foi
iniciado o processo de consulta eleitoral para Reitor e Vice-Reitor da UFF. 1.2)
No dia 07 de junho foi realizado, em modo remoto, um encontro com
Coordenadores de Curso e Chefes de Departamento, no qual foi abordado o
processo de avaliação institucional da UFF. Um importante item apresentado
no encontro chama-se Núcleo Institucional de Dados Integrados, que pode ser
acessado no endereço www.uff.br/?q=infodados. Neste site, estão
armazenados os dados do percurso dos alunos, desde a entrada na UFF até a
graduação. Também neste site está o acesso para os processos de construção
das novas versões do Projeto de Pedagógico Institucional (PDI) e do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), que terão vigência de 2023 a 2027. 1.3)
Está em andamento o processo de elaboração da eleição para nova gestão do
DAJuP. Para tal, foi constituída uma Comissão Eleitoral, presidida pela Prof.ª
Christina Villela. Nos próximos dias, a Comissão atuará na construção do Edital
para a eleição do Diretório Acadêmico. 1.4) A Prof.ª Christina Villela informou
sobre o andamento do projeto em Comemoração aos 20 anos de criação do
Curso de Biomedicina (Niterói) da UFF. Em decorrência do atual aumento dos
casos de Covid-19, tanto entre professores quanto entre os alunos, pensou-se
no adiamento da apresentação do Coral de Vozes Pós Furnas. Possivelmente
a nova data será no mês de setembro, a ser ainda confirmado. 1.5) Informes
do NDE: o Núcleo Docente Estruturante permanece dedicando-se ao tema da
Creditação da Extensão. Há a proposta de envio de um informativo aos chefes
de Departamentos, abordando as orientações sobre a curricularização da
Extensão a partir do primeiro semestre letivo de 2023. A Sr.ª Presidente
reforçou aos presentes a informação sobre extinção do Formulário 13, que foi
substituído pelo Formulário de Estrutura Curricular, que está disponível no



Sistema Eletrônico de Informações (SEI). SEGUNDO ITEM - Aprovação da
Ata anterior (Ata 159ª MGB 19 de abril de 2022). A ata da 159ª reunião foi
aprovada pelos presentes. TERCEIRO ITEM - Rematrícula: Mateus Falcão
de A. A. Martins. Foi apresentado à Plenária o processo de número
23069.165686/2022-16, com a requisição de Rematrícula para o aluno
supracitado, cuja matrícula foi cancelada por insuficiência de aproveitamento.
Após a leitura da justificativa e verificação dos documentos pertinentes, foi
aberta a votação, tendo a solicitação sido aprovada pelos presentes, com 11
(onze) votos a favor. QUARTO ITEM - Transferência Interinstitucional: Julia
Maria Barcelos Soliva. Foi apresentado à Plenária o processo de número
23069.165825/2022-01, peticionado para ingresso no Curso de Biomedicina
(Niterói) a partir de matrícula no Curso de Licenciatura em Letras-Literaturas da
UFRJ.Ao recebimento do processo pela Coordenação de Curso, o mesmo foi
encaminhado à Comissão de Solicitação de Transferência Interinstitucional no
Sistema Eletrônico de Informações. A Comissão procedeu à análise da
solicitação e redigiu um parecer, posicionando-se desfavorável ao pedido.Feita
a leitura da justificativa da requerente, verificados os documentos pertinentes e
feita a leitura do parecer elaborado pela Comissão de Análise, a votação foi
aberta, tendo a solicitação sido indeferida pelos presentes, com 11 (onze)
votos. QUINTO ITEM - Referendar Planos de Atividades de componentes
curriculares: MIP00042, MIP00045 e MIP00093. Foi feita a leitura dos Planos
de Atividade das disciplinas que, em decorrência de casos de confirmados de
Covid-19 nas turmas, foram oferecidas no formato EPMT por determinado
período de tempo, o que gerou a necessidade de adequação dos referidos
planos. Os documentos foram aprovados ad referendum pela Coordenação de
Curso e, secundariamente, apresentados nesta reunião a fim de serem
referendados pelo Colegiado: "Bacteriologia V" (MIP00042), "Virologia II"
(MIP00045) e "Educação Ambiental para Biomedicina" (MIP00093). Todos os
três Planos de Atividade apresentados foram aprovados pelos presentes.
SEXTO ITEM - Criação de disciplina optativa MGB: “Deontologia
Biomédica”. A Sr.ª Presidente deu as boas-vindas ao Prof. D’Angelo Carlo
Magliano, convidado para este momento da reunião. O professor apresentou o
Formulário de Estrutura Curricular, elaborado para a disciplina “Deontologia
Biomédica”, para a qual solicita a criação e inclusão no rol das optativas do
Curso de Biomedicina.Justificou esta demanda pela necessidade demonstrada
por diversos alunos quanto ao esclarecimento sobre as responsabilidades do
profissional biomédico, sobre as diferentes habilitações autorizadas para a
carreira, sobre o CRBM, regulamentação da Biomedicina e a legislação
pertinente à atuação do biomédico, entre outros pontos.Apontou que a
disciplina poderá ser indicada para alunos a partir do 4º período. Os
professores Carla F. F. Lancetta e Manuel Gustavo L. Ribeiro, solicitando a
palavra, elogiaram a proposta, enfatizando a relevância da disciplina e
sinalizando a possibilidade de, futuramente, vincular a ela uma carga horária de
extensão ou incluí-la como obrigatória. Colocada em votação, a solicitação foi
aprovada pelos presentes, com 11 (onze) manifestações favoráveis. SÉTIMO
ITEM - Assuntos gerais. 7.1) Tendo em vista a realização do II Fórum de
Biomedicina - evento comemorativo pelos 20 anos de criação do Curso de
Biomedicina - a ser realizado no dia 21 de julho, a Prof.ª Christina Villela
solicitou o reagendamento da próxima reunião do Colegiado. Após
manifestação favorável dos presentes, a próxima reunião foi remarcada para o



dia 14 de julho. 7.2) A Prof.ª Christina questionou a percepção dos professores
quanto à escassa frequência de alunos nas aulas presenciais e nos campi e à
defasagem de aproveitamento dos alunos no retorno ao ensino presencial. A
Prof.ª Maria Inês Couto, com a palavra, relatou que os alunos de sua disciplina
têm realizado as atividades propostas, porém não têm comparecido às aulas.
Os membros do Colegiado validaram essa observação, demonstrando-se
preocupados quanto ao reflexo da pandemia e do ensino remoto no
aprendizado e no desempenho dos alunos. Nada mais havendo a discutir ou
apresentar, a Coordenadora do Curso deu por encerrados os trabalhos de que
eu, Renata Pimentel dos Santos, lavro esta Ata, que lida e achada conforme,
vai por mim assinada, visada e assinada pela Coordenadora. Niterói, vinte e
um de junho de 2022.
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