
 

 
 

Ata da 50ª Reunião Ordinária do 
Núcleo Docente Estruturante, Curso 
de Biomedicina - Niterói, da 
Universidade Federal Fluminense, 
realizada em 27 de setembro de 
2022. 

 
No dia vinte e sete de setembro 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, Regina Celia Cussa Kubrusly, Olga Azevedo Marques de 
Oliveira, o professor convidado Ismar Araujo de Moraes e as assistentes em administração 
Nathália dos Santos Lopes e Renata Pimentel dos Santos. PRIMEIRO ITEM - Informes. 
1.1) A Prof.ª Christina Villela formalizou a participação da Prof.ª Regina Kubrusly como 
membro do NDE, como já mencionado na reunião anterior. 1.2) Foi feita a ressalva a 
respeito da apresentação, na última reunião ordinária deste NDE, do Formulário de 
Estrutura Curricular da Toxicologia Clínica (MPT00071), com atribuição de carga horária 
extensionista. O Departamento de Patologia informou sobre a reconsideração na atribuição 
de tal carga horária para a disciplina; assim, o formulário não mais será apresentado ao 
Colegiado de Curso, na reunião a ser realizada em 16 de agosto. 1.3) A Prof.ª Christina 
repassou aos presentes as informações apresentadas no Fórum de Coordenadores, 
realizado em 20 de setembro, dentre elas o Parecer CNE/CP nº 14/2022, com as Diretrizes 
Nacionais Gerais para o desenvolvimento do processo híbrido de ensino na Educação 
Superior, a Elaboração do Novo PDI e a divulgação do Núcleo Institucional de Dados 
Integrados (NIDI). SEGUNDO ITEM - Vista e aprovação das Atas anteriores. Após a 
apreciação, as atas da 48ª reunião ordinária, realizada em 14 de julho de 2022, e da 49ª 
reunião extraordinária, realizada em 11 de agosto de 2022, foram aprovadas pelos 
presentes. TERCEIRO ITEM – Creditação das atividades de Extensão. A Prof.ª Christina 
Villela contextualizou o tema, a respeito do qual a Coordenação de Curso, juntamente com 
o NDE e com o Colegiado, vem desenvolvendo um trabalho desde fevereiro do presente 
ano. Apresentou a carga horária extensionista já alcançada para disciplinas indicadas por 
alguns dos Departamentos de Ensino, sendo alcançado um total ainda distante do 
necessário. Relatou que, a partir da discussão sobre o tema no último Fórum de 
Coordenadores, a Coordenação do Curso solicitou à PROGRAD a realização de uma 
reunião para esclarecimento de dúvidas, o que foi prontamente atendido, através de um 
encontro remoto com os representantes Gilmar Lima e Prof. Marcelo Corrêa. Na referida 
reunião, dentre os pontos abordados, falou-se sobre as Atividades Complementares de 
Extensão (ACE), para as quais foi sugerida a criação de uma Comissão, que será 
responsável pela elaboração de uma Resolução que descreva as diretrizes para as ACEs. 
Concluída a exposição pela Prof.ª Christina, os membros do NDE fizeram seus 
questionamentos e colocações, contribuindo para a compreensão do tema e identificando 
possíveis soluções para que a carga horária extensionista para o Curso seja alcançada. 
Assim, foi proposto que seja solicitado aos Departamentos o envio do Formulário de 
Estrutura Curricular para cada disciplina oferecida ao Curso de Biomedicina, com a 
desejável indicação de carga horária de atividade de extensão de, no mínimo, 10 (dez) 
horas, como sugestão de adesão a CH de extensão. A Prof.ª Claudia Uchôa registrou sua 
preocupação quanto à implementação de carga horária extensionista em todos os 
componentes curriculares, tendo em vista que muitos deles não têm, de fato, tal viés. A 



 

 
 

Prof.ª Christina enfatizou a importância da reunião a ser realizada pela PROEX no próximo 
dia 30. Neste sentido, a proposta do NDE será apresentada ao Colegiado em uma reunião 
extraordinária no dia 04 de outubro, data posterior à realização da reunião da PROEX. 
QUARTO ITEM - Assuntos gerais. Não houve assuntos gerais a serem tratados. 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, 27 de setembro de 2022. XXXXXXXX  
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