UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 de outubro de 2015
EMENTA:1)Ata de maio; 2)Informes; 3)Pauta: quebra de
pré requisitos;4) Palavra livre.
Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às treze horas, no Auditório da Faculdade de Nutrição
Emília de Jesus Ferreiro, reuniu-se em Sessão Ordinária, o Colegiado do Curso, sob a presidência da Coordenadora do
Curso Prof.ª Gabrielle de Souza Rocha e com a presença dos seguintes professores: Ana Lúcia Pires Augusto (MND);
Daniele Mendonça (MNS), Luciana Malheiros (MFL), Aurelízia Lemos Xavier (GIM), Aída Bittencourt (GQA),
Sergio Girão Barroso, suplente da Professora Manuela Dolinsky (MND), Vivian Wahrlich, suplente da Professora
Lucia Rosa de Carvalho (MNS), Silvia Pereira (MNS), Aloysio de Melo F. Cerqueira (MIP) Adriana Q. Lobão (GBG)
e Samily Ferreira Viegas da Silva (DALO). Justificaram suas ausências os professores Guilhermo Cocca
Velarde(GET), Edna Yokoo (MEB)e Silvia Custódio das Dores (MND). Iniciando a sessão a Professora Gabrielle
Rocha se apresentou como a nova Coordenadora do Curso, tendo assumido a Coordenação no dia 20 de julho do
corrente. Logo em seguida, foi lida a ata da reunião do mês de maio e não havendo solicitação de correção foi
aprovada por unanimidade. Em seguida foram prestados os seguintes informes: 1) Fará o calendário de reuniões para
2016 e apresentará na reunião de novembro, cuja data está confirmada; 2) Aprovou Ad Referendum os pedidos de
rematrícula das alunas Ester Guida e Dayane Damsceno Diegues e da Transferência Interinstitucional de Patrick
Alessandro Rodrigues, pois mesmo estando em greve, os processos teriam que tramitar, para que houvesse tempo
hábil par os alunos se inscreverem no segundo semestre de 2015; 3) Foi enviado aos Departamentos memorando
solicitando que os professores enviem até dia 03/11/2015 os documentos relativos a visita do MEC, bem como os
formulários novos. Informou que o formulário 13 fica na Coordenação, o 19 os Departamentos devem colocar no
sistema e o 20 deve ser encaminhado para a Coordenação a cada início de semestre (sempre que a disciplina for
oferecida) ;4) Informou sobre os muitos pedidos dos alunos para cursarem disciplinas obrigatórias junto com Estágio.
Professora Silvia sugere que se coloque um aviso na Coordenação. A Professora Luciana diz que só em casos
excepcionais; 5) A Coordenadora foi procurada por um aluno para saber se poderia cursar a disciplina de
Microbiologia Geral em outro curso. Professor Aloysio informa que poderá ser cursada junto com os cursos de
Biomedicina, Enfermagem e Farmácia; 6) Foi aprovada ad referendum a disciplina optativa de Educação Escolar das
profas Silvia Pereira e Roseane Sampaio (MNS), que será oferecida em 2015.02. Terminados os informes, iniciou-se a
pauta e como primeiro ponto, a Profª Gabrielle colocou em votação as disciplinas optativas criadas e aprovadas na
reunião do Departamento de Nutrição e Dietética quais sejam, Seminários em Nutrição Clínica II e Alimentos
Funcionais. A Professora Aurelízia solicitou que fosse encaminhado por e mail as ementas dessas disciplinas. A
Professora Luciana lembrou que as disciplinas ministradas na parte da tarde, devem iniciar a partir das quatorze horas.
Após mais algumas considerações, as disciplinas foram aprovadas por unanimidade, e serão oferecidas já para o
próximo semestre (segundo de 2015); Como segundo ponto de pauta, a Professora Gabrielle colocou em votação os
pedidos de quebra de pré requisito dos alunos a seguir: a) Jennypher W. Tavares, Kellen F. Ferreira e Luana Godinho
Sá, para cursarem o Estágio de Saúde Pública (que é oferecido no 10º período), antes do de Nutrição Clínica (que é do
9º). A Professora Danielle Mendonça explicou os trâmites feitos para encontrar os locais e a dificuldade que é em
conseguir encaixar esses alunos que pedem para trocar. A Professora Ana Lucia, diz que pode ser aprovado, desde que
as alunas saibam que não terão prioridade na escolha. As alunas foram chamadas na sala e a Professora Gabrielle
explicou que não há garantia de horário. Terão que se adequar aos horários existentes. As alunas concordaram e os
pedidos foram APROVADOS por unanimidade; b) pedido da aluna Priscilla de Castro Trigueira para cursar a Pratica
Integrada em Educação Infantil junto com o Estágio em Saúde Pública. A Professora Silvia Pereira acha que os alunos
estão tratando as Praticas Integradas como sendo de segunda categoria, quando não são. Após discussão, o pedido foi
indeferido por unanimidade; c) as alunas Beatriz Oliveira da Cruz e Celina Barroso Neto, solicitam cursar a disciplina
Microbiologia Geral II junto com o Estágio do 9º período. Professor Aloysio e a Professora Luciana concordam com
essa quebra de pré-requisito, pois tiveram o entendimento de que as alunas foram prejudicadas pelo ajuste que o
currículo sofreu. As alunas foram chamadas na sala e a professora Gabrielle disse que caso não sejam aprovadas na
Microbiologia Geral, não poderão cursar o 10º período. As alunas concordaram e os pedidos foram APROVADOS
por unanimidade; d) pedido das alunas Morgana da Costa Santos Oliveira para cursar P. I. Unidade Alimentação e
Nutrição juntamente com Estágio e das alunas Polyanna Beatriz Barreto de Oliveira e Talita M. Drumond para
cursarem Avaliação Nutricional junto com Nutrição Clínica I. Após algumas considerações os pedidos foram
Indeferidos por unanimidade; e) pedido das alunas Thais Nascimento Conde para cursar Nutrição e Atividade Física
junto com o Estágio e das alunas Jenniffer Cristina Borges da Silva e Rebeca Nunes Delati, para cursarem Métodos e
Técnica de Pesquisa em Nutrição III junto com Fundamentos da Pesquisa em Nutrição. Após discussão, os pedidos
foram indeferidos por unanimidade; f) pedido da aluna Andressa Louzada para cursar Higiene na Produção em

Refeições junto com Microbiologia de Alimentos. A aluna justifica seu pedido informando que devido à greve se
sentiu prejudicada. Professor Sergio sugere que ela termine assim mesmo e no próximo período faça como ouvinte.
Após discussão, o pedido foi APROVADO por unanimidade; g) pedido da aluna Samily Pereira Viegas da Silva para
cursar Tecnologia de Alimentos na UNIRIO no período noturno, enquanto cursa aqui a disciplina Controle Físico
Químico, para não se atrasar. Professor Aloysio acha que se for compatível não teria problema. A Professora Luciana
acha que não é justificável. Após algumas considerações, o pedido foi indeferido; h) pedido da aluna Mariana do
Valle Barbosa para cursar o Estágio de Alimentação junto com o de Saúde Pública, devido seu tempo na Universidade
estar se esgotando. O pedido foi indeferido e o Colegiado sugere que ela peça prorrogação. Terminada a pauta, foi
aberta à palavra livre e a Professora Aída informou que o Departamento só abrirá duas turmas de Química Analítica
Experimental e cinquenta vagas na teórica. Em seguida, não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra a
Profº Gabrielle de Souza Rocha agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião lavrando a presente ata a qual data
e assina. Niterói, vinte de outubro de dois mil e quinze.

