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Aos dezesseis dias do mês de agosto 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 primeira Reunião 
Ordinária, presidida pela Coordenadora do Curso, Prof.ª Christina Gaspar Villela. Estavam 
presentes os seguintes representantes docentes: Ronald Marques dos Santos (MFL), Julia 
Peixoto de Albuquerque (MIP), Ana Luiza Bastos (MMO), Viviana Ferrer Cuadrado (GAN), 
Edson Pereira (GBM), Manuel Gustavo Leitão Ribeiro (GCM), Valentin Sisko (GET), Eden 
Vieira Costa (GFI), Mariana Rodrigues Pereira (GNE), Maria Inês Couto de Oliveira (MEB), 
Rafael Braga Petito (MPT), Thalia Medeiros Tito Avelar (MPT) e a membra nata Claudia 
Maria Antunes Uchôa Souto Maior (MIP). Estavam ausentes: Luiz Roberto Zamith C. Leal 
(GBG), Filipe Barra de Almeida (GQI), 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 Marise Basso Amaral (SSE). 
PRIMEIRO ITEM - Informes. 1.1) A Sr.ª Presidente deu início à reunião citando as atividades 
desenvolvidas pela Comissão organizadora dos eventos para comemoração dos 20 Anos 
de Criação do Curso de Biomedicina, tais como a colocação de faixas de divulgação no 
portão de entrada e no pátio do Instituto Biomédico e um banner na sala da Coordenação, 
além da confecção de camisas comemorativas, que estão disponíveis para retirada pelos 
membros do Colegiado e do NDE. Mencionou a bem-sucedida realização do II Fórum de 
Comemoração da Biomedicina, em 21 de julho, com rica contribuição dos palestrantes e 
efetiva adesão dos alunos. Para o segundo semestre de 2022, estão programados os 
eventos comemorativos “Apresentação do Coral Após-Furnas” e “Feira das Ligas 
Acadêmicas”.1.2) Em relação ao Diretório Acadêmico do Curso de Biomedicina DAJuP, a 
Coordenação de Curso participou ativamente na execução das etapas para a consulta 
eleitoral, a ser realizada em 30 e 31 de agosto. Em breve, este Colegiado voltará a contar 
com os representantes discentes em suas plenárias. 1.3) Informes do NDE: 1.3.1) Resolução 
CEPEX 5671, em seu Art. 8º, cita o NDE e o Colegiado de Curso como instâncias 
competentes para identificar o caráter extensionista em cada componente curricular. Assim, 
o NDE verificou os poucos Formulários de Estrutura Curricular encaminhados à 
Coordenação pelos Departamentos de Ensino; estes formulários serão apresentados aos 
membros do Colegiado na presente reunião, para aprovação. 1.3.2) A Sr.ª Presidente 
apresentou um formulário Google enviado pela PROGRAD às Coordenações de Curso, 
objetivando o mapeamento de alterações curriculares para incorporação da extensão. O 
NDE, em sua 49ª reunião extraordinária - realizada no último dia 11 - contribuiu com a 
Coordenadora no preenchimento do formulário, que já foi devolvido à PROGRAD. 1.3.3) Ao 
verificar os Formulários de Estrutura Curricular enviados pelos Departamentos à 
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Coordenação de Biomedicina, com a indicação de carga horária de extensão de cada 
componente curricular, o NDE percebeu certa dificuldade para identificar o viés extensionista 
de cada disciplina. Neste sentido, foi solicitado a cada Departamento e a seus respectivos 
docentes um resumo que demonstrasse a interação dialógica presente em cada ação de 
extensão. Os resumos recebidos até o momento da realização da presente reunião serão 
apresentados no Terceiro Item da pauta, juntamente com os respectivos formulários. 
SEGUNDO ITEM - Aprovação da Ata anterior (Ata 160ª MGB 21 de junho de 2022). A 
ata da 160ª reunião foi aprovada pela maioria dos presentes, havendo 01 (uma) abstenção. 
TERCEIRO ITEM - Aprovação de Formulários de Estrutura Curricular. A Sr.ª Presidente 
expôs à plenária os formulários de Estrutura Curricular enviados pelos Departamentos de 
Ensino à Coordenação de Curso, para que fossem analisados quanto ao viés extensionista 
de cada disciplina. Os respectivos resumos, indicando a interação dialógica que caracteriza 
a disciplina, foram igualmente apresentados. A apresentação e a avaliação de cada 
formulário foram assim desenvolvidas: 3.1) Bioquímica I (GCM00017): foram indicadas 08 
(oito) horas para extensão. Após a leitura do documento, A Prof.ª Claudia Uchôa manifestou 
seu questionamento quanto à distinção entre “divulgação científica” e “atividade de 
extensão”. Solicitando a palavra, o Prof. Manuel Gustavo fez menção à complexa discussão 
sobre esse tema; citou que, ao longo do processo de inclusão da extensão, as ofertas serão 
aprimoradas, através da compreensão das atividades e suas aplicações. Retomando a 
palavra, a Prof.ª Claudia, mencionou a orientação da PROEX quanto à importância da 
interação dialógica nas ações de extensão. Na sequência, a Prof.ª Júlia Peixoto pontuou a 
possibilidade de desenvolvimento de práticas de extensão nas atividades de divulgação 
científica em redes sociais, reforçando que o limite entre os conceitos é muito estreito. A 
Prof.ª Christina Villela relatou a falta de apoio da Universidade no sentido de capacitar os 
professores em atividades extensionistas, uma vez que a creditação deverá ser incluída aos 
currículos de todos os cursos da universidade. Aberta a votação, houve a manifestação de 
09 (nove) dos presentes, sendo o formulário da disciplina aprovado por 06 (seis) dos 
votantes, com 03 (três) abstenções. 3.2) Educação Ambiental para Biomedicina (MIP00093): 
foram indicadas 08 (oito) horas para extensão. Aberta a votação, a disciplina foi aprovada 
por 11 (onze) dos votantes, com 01 (uma) abstenção. 3.3) Bacteriologia V (MIP00042): foram 
indicadas 08 (oito) horas para extensão. Aberta a votação, a disciplina foi aprovada por 10 
(dez) dos votantes. 3.4) Estágio Curricular Obrigatório I em Análises Clínicas (MGB00030): 
foram indicadas 90 (noventa) horas para extensão. Aberta a votação, a disciplina foi 
aprovada por unanimidade, com 12 (doze) manifestações. 3.5) A Biomedicina Como Prática 
Grupal e Psicossocial (MGB00029): foram indicadas 05 (cinco) horas para extensão. Aberta 
a votação, a disciplina foi aprovada por unanimidade, recebendo 12 (doze) votos. 3.6) 
Finalizada a avaliação dos formulários referentes às disciplinas com carga horária de 
extensão, a Sr.ª Presidente deu início à apresentação do Formulário de Estrutura Curricular 
enviado pelo Departamento MIP, que solicita a aprovação deste Colegiado de Curso para a 
criação da disciplina optativa “Introdução à Bioinformática”. Após a leitura do documento e 
aberta a votação, a disciplina foi aprovada com 12 (doze) votos favoráveis. Ficou 
estabelecido que a disciplina será ofertada como optativa geral para ambas as habilitações 
do Curso de Biomedicina (Análises Clínicas e Pesquisa Científica, em suas três ênfases). 
QUARTO ITEM - Solicitação de Quebra de Pré-requisito: Luana Neto de Lima. A Sr.ª 
Presidente apresentou a carta de solicitação e o histórico escolar da aluna Luana Neto de 
Lima (matrícula 320048004), que pleiteou junto ao Colegiado a autorização para cursar as 
disciplinas Química Geral II (GQI00050) e Patologia Geral III (MPT00058) juntamente com 
o Estágio Curricular Obrigatório I em Pesquisa Científica (MGB00003). Com a palavra, a 
Prof.ª Claudia Uchôa lembrou da orientação do NDE, baseado nas recomendações da 
PROGRAD, quanto à flexibilização da quebra de pré-requisitos para evitar a retenção de 



 

 

alunos durante o período de pandemia; a professora questionou se a orientação ainda está 
vigente ou se já seria o caso de retornar ao posicionamento anterior do NDE, para que 
quebras de pré-requisitos sejam evitadas. A Prof.ª Christina Villela, concordando com a 
Prof.ª Claudia quanto à necessidade do NDE voltar a discutir o tema, enfatizou que o Curso 
de Biomedicina ainda vivencia situações decorrentes do tempo de ensino remoto. 
Solicitando a palavra, o Prof. Ronald Marques registrou que a pandemia ainda não terminou 
e que essa situação ainda gera reflexos para os alunos. Após análise dos documentos, o 
Colegiado posicionou-se favorável à solicitação da aluna. QUINTO ITEM - Assuntos gerais. 
5.1) A Prof.ª Christina convidou a todos para a apresentação do Coral Após-Furnas, em 13 
de setembro, no auditório do Instituto Biomédico. 5.2) Em nome do Colegiado de 
Biomedicina, a Prof.ª Cristina Villela registrou ser esta a última participação do Prof. Ronald 
Marques em reuniões do curso em 2022, e agradeceu por sua extensa colaboração ao curso 
como um todo, desejando boa sorte nesta nova fase. 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, dezesseis de agosto de 2022. 
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