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ATA DA 163ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2022.

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022, às 14 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 terceira Reunião
Extraordinária, presidida pela Coordenadora do Curso, Prof.ª Christina Gaspar Villela.
Estavam presentes os seguintes representantes docentes: Elisabeth Maróstica (MFL),
Julia Peixoto de Albuquerque (MIP), Carla Ferreira F. Lancetta (MMO), Viviana Ferrer
Cuadrado (GAN), Luiz Roberto Zamith C. Leal (GBG), Manuel Gustavo Leitão Ribeiro
(GCM), Valentin Sisko (GET), Thiago de Melo Lima (GQI), Rafael Braga Petito (MPT),
Thalia Medeiros Tito Avelar (MPT), a membra nata Claudia Maria Antunes Uchôa Souto
Maior (MIP), os representantes discentes João Victor Dória Voigt e Giovanna Palermo de
Andrade e a assistente em Administração Renata Pimentel dos Santos. Estavam
ausentes: Edson Pereira (GBM), Eden Vieira Costa (GFI), Mariana Rodrigues Pereira
(GNE), Jackeline Christiane P. Lobato Vasconcelos (MEB), 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). PAUTA ÚNICA. Creditação das Atividades de Extensão -
aprovação dos Formulários de Estrutura Curricular. A Prof.ª Christina Villela iniciou a
reunião, mencionando a recém criada Comissão para Prática de Atividades Extensionistas
na Biomedicina, para a qual foi solicitada a participação voluntária de docentes e
discentes; assim, foram apresentados os seguintes nomes como componentes da
Comissão: Prof.ª Christina Gaspar Villela e Prof.ª Luciana Reis Malheiros (como
representantes da Coordenação de Curso), Prof.ª Ana Luiza Bastos, Prof.ª Elisabeth
Maróstica e Prof.ª Priscilla O. S. Bomfim (como representantes do Colegiado), Prof.ª
Regina Célia C. Kubrusly e Prof.ª Olga A. M. de Oliveira (como representantes do NDE),
Giovanna P. de Andrade e João Victor D. Voigt (como representantes discentes). Aberta a
votação, os membros do Colegiado manifestaram-se favoráveis à composição da
Comissão, com 11 (onze) votos. Dando continuidade ao item da pauta, a professora
agradeceu aos Departamentos de Ensino pelo envio dos formulários de componentes
curriculares obrigatórios com indicação de carga horária de extensão. Agradeceu também
aos Departamentos que sinalizaram a atual inviabilidade da inserção de tal carga horária
em suas respectivas disciplinas e que se comprometeram a rever seus formulários ao
longo dos semestres. Na sequência, a Prof.ª Christina apresentou ao Colegiado os
Formulários de Estrutura Curricular, para verificação e aprovação. Após a leitura de cada
formulário, foi aberta a votação, havendo a seguinte manifestação dos presentes: Bioética
(MFL00048) aprovado com 12 (doze) votos; Epidemiologia V (MEB00008) aprovado com
12 (doze) votos; Farmacologia Básica (MFL00049) aprovado com 11 (onze) votos;
Fisiologia de Órgãos e Sistemas (MFL00050) aprovado com 11 (onze) votos; Fundamentos
de Iniciação à Pesquisa Biomédica (MGB00002) aprovado com 12 (doze) votos;
Hematologia Clínica I (MPT00064) aprovado com 11 votos, havendo 01 (uma) abstenção.
A respeito deste formulário, o aluno João Victor D. Voigt, com a palavra, sugeriu que seja



revista a opção da atividade “panfletagem”, considerando as atuais orientações para
proteção do meio ambiente; A Prof.ª Thalia Medeiros manifestou-se ciente da sugestão e
comprometeu-se a apresentar a mesma ao MPT. Retomou-se a apresentação dos
formulários: Micologia Biomédica (MIP00043) aprovado com 11 (onze) votos; Parasitologia
IX (MIP00044) aprovado com 12 (doze) votos; Virologia II (MIP00045) aprovado com 10
(dez) votos; Morfologia VI (MMO00038) aprovado com 09 (nove) votos; Parasitologia
Clínica I (MPT00068) aprovado com 12 (doze) votos; Fundamentos Didáticos (SSE00201)
aprovado com 11 (onze) votos. Aprovados os formulários apresentados, verificou-se que
que a carga horária de extensão oferecida ao Curso de Biomedicina totaliza, até o
momento, 220 horas para a habilitação em Análises Clínicas e 130 horas para Pesquisa
Científica, sendo necessária a complementação com 180 horas e 270 horas
respectivamente, como Atividades Complementares de Extensão (ACE)1, para que seja
alcançado o total necessário de 400 horas. A Prof.ª Christina Villela apresentou esta
proposta, com posterior aprovação dos presentes, havendo 11 (onze) manifestações
favoráveis. Assim sendo, a Coordenação de Curso providenciará a abertura do processo
de Ajuste Curricular junto ao SEI. 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 cinco de outubro de 2022.

1 Res CEPEX 567/2021, de 24/11/2021 Dispõe sobre a regulamentação a incorporação da extensão universitária nos
currículos dos cursos de graduação da Universidade Federal Fluminense
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