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Prezado Diretor do Instituto Biomédico, Coordenadora e Vice-Coordenadora do Curso de 

Biomedicina, professores, técnicos administrativos e alunos do Curso de Biomedicina da 

Universidade Federal Fluminense,  

 

Durante os últimos anos, o mundo vem sofrendo forte impacto desde que foi anunciada 

a pandemia pelo COVID-19, pela Organização Mundial da Saúde. Dentre os vários setores 

impactados, destacamos a educação! As escolas e universidades se mantiveram fechadas. 

Passados o impacto e tendo a certeza de que a pandemia não duraria poucos meses, como 

acreditávamos inicialmente, fomos impulsionados a seguir através do ensino remoto. Antes 

mesmo da pandemia, o ensino superior brasileiro vinha passando por diversas 

transformações envolvendo os métodos de ensino-aprendizagem, o perfil dos alunos e, 

principalmente, as demandas da sociedade e do mercado de trabalho. A educação superior 

deixava de ser vista apenas como uma fonte de qualificação e capacitação para o trabalho.  

As Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação contemplam o perfil dos egressos, as 

competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso, os conteúdos curriculares que 

compõem o perfil formativo, a duração dos cursos, a estrutura modular, os estágios, as 

atividades curriculares complementares e os trabalhos de conclusão de curso. O desafio para 

os gestores da educação se tornou maior quando se acrescentou às diretrizes curriculares os 

prejuízos causados pela pandemia e que ainda estão sendo computados. 

Durante os últimos anos quatro anos, a Coordenação do Curso de Biomedicina, sob 

responsabilidade das Professoras Christina Gaspar Villela e Luciana Reis Malheiros, 

coordenadora e Vice-Coordenadora de curso, respectivamente, desenvolveu uma gestão 

adequada a realidade pandêmica e que, por consequência, requer aos seus gestores 

sucessores amplo debate de maneira a permitir a formação de profissionais capacitados a 

atuarem nos campos de Ensino e Pesquisa Científica em áreas como Microbiologia, 

Parasitologia, Farmacologia, Fisiologia, Anatomia, Histologia e Embriologia. Acrescenta-se 



Plataforma Eleitoral 2023-2027: Coordenação do Curso de Biomedicina 

 

aos desafios dos futuros gestores, o fato de o Curso da Biomedicina também ter sofrido 

modificações e estar na lista dos cursos que mais cresceu vagas autorizadas em EaD 

(aumento 3.000%, segundo NICOLAU, Viviany. Implicação do Dec. 9057/17 na Formação dos 

Profissionais da Área da Saúde. In: FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DE SAÚDE. 

Brasília – DF, 2018). 

O aluno e futuro Biomédico formado em nossa instituição pode optar pela prestação 

de serviços em Análises Clínicas, Instituições de Ensino Superior, de Pesquisa Científica 

(Públicas ou Privadas) e Laboratórios de Diagnóstico. A necessidade de ampliar as áreas de 

atuação do egresso adequando o Curso às necessidades atuais de maneira inovadora é 

urgente. O foco no Empreendedorismo, ferramentas e tecnologias deve ser essencial para 

buscar novos horizontes, pois as novidades estão cada vez mais aceleradas. Na Saúde, 

caminhamos para mudanças disruptivas e os profissionais devem estar adaptados a essas 

exigências. As tendências para os empreendimentos da área da saúde estão relacionadas 

com a informação, com personalização do atendimento e com a excelência no contato com o 

paciente antes e após a consulta. O Biomédico deve estar se atualizando para auxiliar nesse 

processo de maneira multiprofissional. 

Neste sentido, nossa a proposta da Chapa “Um novo tempo” para a Coordenação do 

Curso de Biomedicina para os próximos quatro anos é fortalecer o que já está estabelecido, 

uma vez que o Curso de Biomedicina da UFF recebeu por duas vezes consecutivas a nota 4 

na avaliação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e no Conceito 

Preliminar de Curso (CPC-INEP); mas também trazer novas propostas, incluindo a de permitir 

ao egresso atuação em Gestão em Saúde.    

  
Dando continuidade a esta plataforma pretendemos para o quadriênio: 

 Implementar atividades de extensão, como ferramenta para maior visibilidade do 

curso; 

 Reforma Curricular promovendo a ampliação das habilitações do curso; 

 Ampliar os convênios para estágios na área de análises clínicas;  
 Promover maior integração entre as disciplinas, departamentos e institutos  

 Promover a inovação e o empreendedorismo na Biomedicina 

 

 

 



 

CHRISTINA GASPAR VILLELA, SIAPE 1760611 

        Villela Christina                    @chrisgvillela   

 

Graduada em Ciências Biológicas (Universidade Gama Filho, 1986), Mestre 

(1995) e Doutora (2000) em Ciências (Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular 

e Molecular, Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, RJ). Possui Pós-doutorado em 

Química de Proteínas (Laboratório de Toxinologia, FIOCRUZ; recém-doutor/CNPq) e 

em Farmacologia Molecular (Laboratório de Farmacologia Bioquímica e Celular, 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ; Pesquisador associado/FAPERJ). 

Ministrou aulas de Farmacologia Básica no curso de biomedicina entre 2011 e 2015 

quando, então, teve a oportunidade de orientar alunos da Biomedicina em Iniciação à 

Docência.  

Atualmente é a Coordenadora de Curso de Graduação em Biomedicina, UFF, 

Niterói, exercendo a função no período iniciado em fevereiro de 2019 e com término em 

fevereiro de 2023, juntamente com a Vice-Coordenadora Profª Luciana Reis Malheiros. 

Dedica-se também ao Curso como professora coordenadora da disciplina “A 

Biomedicina como prática grupal e psicossocial”, MGB00029, ofertada aos alunos 

ingressantes do curso.  

Professora Associada do Departamento de Fisiologia e Farmacologia/MFL, 

coordena as disciplinas de “Farmacologia Geral”, MFL00074, e de “Farmacologia 

Aplicada à Odontologia”, MFL00075, ofertadas aos alunos do 3º e 5º períodos do curso 

de graduação em Odontologia, respectivamente.  

Durante a atual gestão à frente da Coordenação de Curso (2019 – 2023), a 

candidata à reeleição procurou executar as propostas na campanha eleitoral de 2019, 

mesmo diante do desafio mundial de enfrentamento à Pandemia pelo Covid-19. No 

primeiro semestre de 2019 propôs ao NDE e ao Colegiado de Curso um ajuste curricular 

de forma a reduzir a carga horária, bem como adequar o conteúdo programático às 

necessidades da Biomedicina, da disciplina “COMPLEMENTOS DE MATEMÁTICA 

XVII” (GAN00138, CH120h). A proposta, aprovada em Colegiado, fora implementada já 

no segundo semestre de 2019, quando os alunos ingressantes puderam se matricular 

na disciplina COMPLEMENTOS DE MATEMÁTICA APLICADA (GAN00144, CH60h). O 

ajuste curricular permitiu ajuste nas cargas horárias das disciplinas “Morfologia V” (atual 

MMO00038 – Morfologia VI), Fundamentos de Química (QGI00020) e Imunologia V 

(GIM 00021). Ainda em parceria com o Instituto de Matemática e Estatística (GAN) foi 



ofertado aos alunos da Biomedicina, em janeiro de 2020, o primeiro “Curso de Verão 

em Complementos de Matemática Aplicada” que permitiu a aprovação de 46 alunos 

retidos no curso na disciplina anteriormente ofertada “GAN00138”.  

Coordenadora do Curso manteve-se à frente no preparo dos alunos inscritos no 

ENADE 2019 promovendo reuniões e fóruns de discussão com os alunos e com 

servidores responsáveis da Pró-Reitoria de Graduação, no intuito de esclarecer dúvidas 

relativa à realização do exame. A Biomedicina UFF-Niterói obteve nota 4,0 no 

ENADE2019 alcançando a 19ª posição no ranking dos 350 cursos de biomedicina em 

todo país.  

A partir de 2020, quando o mundo viveu a Pandemia pelo Covid-19, a 

Coordenadora dedicou-se ao curso utilizando várias estratégicas de enfrentamento, tais 

como: ampliação dos convênios para a realização de estágios obrigatórios em análises 

clínicas em ambiente externo à UFF; estabelecimento de discussões, no formato online, 

com alunos e professores, utilizando plataformas digitais; organização do Sarau da 

Caixa D’Água em Tempos de Pandemia em formato de Live; organização do fórum 

“Conhecendo o Classroom”, em parceria com o Departamento de Microbiologia e 

Parasitologia/MIP; criando o site e o Instagram da Coordenação de curso, permitindo 

uma ampliação dos canais de comunicação; organização do cadastramento de alunos 

voluntários do curso no mutirão de testagem de Covid-19, realizado no Gragoatá;  

Organização do 1ºFórum de Discussão da Biomedicina, com o tema “Biomedicina e 

Pandemia: o diálogo como sinalizador para iluminar e direcionar o que se pretende 

melhorar”. Participou ativamente do enfrentamento da pandemia e da condução do 

ensino remoto emergencial através de amplas discussões com o NDE e com o 

Colegiado e que resultaram na publicação de instruções normativas, resoluções e 

determinações de serviços, tais como a Resolução MGB Nº 1 DE 25 DE JUNHO DE 

2020 que dispôs sobre a criação de critérios para regulamentar as Atividades 

Acadêmicas Complementares (AAC), previamente determinadas pela Resolução MGB 

01/2009;  Resolução MGB Nº 2 DE 21 DE AGOSTO DE 2020 que tratou da 

operacionalização das atividades acadêmico-administrativas do Curso de Biomedicina 

durante as atividades remotas; Instrução Normativa MGB Nº 1 DE 03 DE NOVEMBRO 

DE 2020 que regulamentou os critérios para a concessão de quebra de pré-requisito e 

Resolução MGB/CMB/UFF Nº 3 DE 18 DE ABRIL DE 2022 que dispôs sobre a 

normatização para a realização do Estágio Curricular Obrigatório I (ECO I) em ambiente 

externo à UFF, necessário para a obtenção da habilitação em Análises Clínica.  

Participou da Comissão Eleitoral Local para a elaboração e publicação do edital 

de pleito eleitoral para a escolha de discentes para diretoria do Diretório Acadêmico 

Prof.ª Dr.ª Jussara Pereira da Silva, DAJUP, Gestão 2022/2023, EDITAL CEL-



MGB/CMB/UFF Nº 1, DE 05 DE JULHO DE 2022; e da Comissão Organizadora dos 

Eventos Comemorativos dos 20 anos de criação do Curso, SIGProj 

381452.2126.126252.17052022. Dentre as atividades comemorativas aos 20 anos do 

curso destacam-se o concurso para a escolha do Logo Comemorativo; a organização 

do 2ºFórum de Discussão da Biomedicina, com o tema “O olhar da Saúde, da Educação 

e da Filosofia na trajetória dos 20 anos da Biomedicina UFF”; do Sarau da Caixa d’Água, 

em parceria com o Coral de Vozes Após Furnas; e da 1ª Feira de Ligas Acadêmicas. 

Recentemente, coordenou, juntamente com o NDE e o Colegiado de Curso, o 

processo de “Curricularização de carga horária de extensão” ao curso, em concordância 

com a Resolução CEPEX Nº567 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 que dispõe sobre a 

regulamentação a incorporação da extensão universitária nos currículos dos cursos de 

graduação da Universidade Federal Fluminense-UFF. 

 

 



 

REGINA CÉLIA CUSSA KUBRUSLY, SIAPE 2168219 

 @neurofarmacouff 

 
Sou graduada em Ciências Biológicas pela FEFACEL, possuo Mestrado e 

Doutorado em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Pós-Doutorado 

em Neurociências pela Harvard Medical School. Ingressei na Universidade Federal 

Fluminense em 1996. Atualmente sou professora Titular na UFF, oriento alunos de 

graduação e pós-graduação no Laboratório de Neurofarmacologia, sou bolsista de 

produtividade em pesquisa nível 2 (CNPq). Atuo como docente para o curso de 

biomedicina há 15 anos. Tenho muita alegria em dizer que, toda minha trajetória 

acadêmico-cientifica foi majoritariamente acompanhada com a formação de alunos do 

Curso de Biomedicina em TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado e 

supervisão de pós-doc. Sou coordenadora da disciplina de Fisiologia Humana para o 

curso de Ciências Biológicas e participo como membro titular no colegiado e no NDE do 

curso de Ciências Biológicas, e mais recentemente, também sou membro no NDE do 

curso de Biomedicina. 


