1 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
2 COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO
3 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA de 16 de março 2017.
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EMENTA: 1) Informes; 2) Pauta; 3)
Palavra livre.
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete , às
treze horas e trinta minutos, 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: Silvia Custódio
(MND), Sergio Girão (MND), Telma Moreira Mattos (MND) Lucia Rosa
(MNS), Daniele Mendonça (MNS), Aida Maria Bittencourt (GQA), Luiz
Guillermo (GET), Rafael Braga Petito (MPT), Luciana Malheiros (MFL), Alice
Gonçalves (MBO), Aloysio de Melo F. Cerqueira (MIP), Luiz Roberto Zamith
(GBG), Márcia Borges (GQO), Aurelizia Lemos (GIM), Ana Luiza Bastos
(MMO) e Flávio Andrade Camacho (DALO), e com faltas justificadas dos
seguintes membros: Silvia Pereira (MNS), Claúdia March (MPS). Com a
anuência dos membros do colegiado, a professora Gabrielle iniciou a
sessão pelos informes: 1) Visita do Mec. A professora Gabrielle explicou
novamente que ainda não temos uma data definida para visita, mas que
temos que estar com toda a documentação pendente pronta; 2)
Formulários 13, 19 e 20: Foi informado aos membros que já solicitamos a
correção e a entrega dos formulários, porém muitos departamentos ainda
não enviaram. A profa Gabrielle explicou a importância das bibliografias
estarem presentes em quantidades adequadas e suficientes nas bibliotecas
da UFF em Niterói. 3: a profa Gabrielle sinalizou ao colegiado sobre a
diligência do MEC, enviada em dezembro de 2016, e que tratava sobre o
número de vagas abertas anualmente pelo curso. A resposta a diligência foi
enviada a PROGRAD, após reunião com NDE, com base nos documentos
presentes no site da UFF e nos arquivos da direção e da coordenação de
curso. Foi explicada a abertura de 40/41 vagas no primeiro e segundo
semestres, respectivamente; 4) Avaliação Institucional (AI): Foi dada a
palavra a Professora Sílvia Custódio que informou que a avaliação já está
disponível no site do IDUFF e ficará aberto até dia 30/04/2017. A profa
Silvia ressaltou a importância de ser feita a AI e solicitou que todos
expliquem, incentivem e avisem aos alunos; 5) Processo de Revalidação
de Diplomas: O processo já foi enviado a PROGRAD e estamos
aguardando o retorno da requerente para que ela possa realizar as provas
que já solicitamos aos professores, porém nem todos retornaram. A
professora Gabrielle informou que enviaremos o e-mail solicitando
novamente; 6) Solicitação do Professor Gilson Teles Boaventura como
voluntário: Foi informado que o Colegiado de Unidade aprovou o seu
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voluntariado; 7) Avaliação Continuada: A professora Gabrielle explicou o
conceito de avaliação continuada e que necessitamos que nos enviem
quais são as disciplinas obrigatórias e optativas que se enquadram nesse
tipo de avaliação. Ficando claro, pelo regulamento dos cursos de graduação
(RCG) da UFF que as disciplinas de TCC e estágios já estão enquadradas
neste contexto e, portanto, não possuem VS; 8) Entrega dos RADs 2016:
Foi solicitado a entrega da documentação com os comprovantes impressos
até o dia 18/04/2017; 9) Vagas para TRM: A professora Gabrielle informou
que 4 alunos preencheram as vagas para Transferência Facultativa para o
1º 2017 e como houve um grande volume de candidatos a COSEAC entrou
em contanto nos perguntando se poderíamos abrir mais algumas vagas e
após conversa foi autorizado a abertura de mais duas vagas para o
primeiro semestre e duas para o segundo semestre, visto a grande procura
pelo curso; 10) Processos de pedido de Transferência: A professora
Gabrielle explicou que durante o período de recesso recebeu dois
processos de transferência interinstitucional das requerentes Bianca
Ramos da Silva que foi deferido e da Lara Vieira Constancio que foi
indeferido (aluna formanda da UERJ); 11) Processo de Reingresso: No
mesmo período recebemos também três processos de Reingresso dos
requerentes Mateus Henrique e Caroline do Nascimento que foram
indeferidos por serem de áreas não afins e Maria Paula Onru que foi
deferido, pois o curso de educação física é área afim, segundo o RCG da
UFF. Terminando os informes a Professora Gabrielle iniciou a pauta: 1)
Aprovação da Ata do mês de dezembro de dois mil e dezesseis:
Aprovada por unanimidade; 2) Solicitação de quebra de pré-requisito: As
alunas Clara Lira de Araujo e Cintia Borges Silva solicitaram a inversão
dos estágios do nono com o do décimo período. As duas solicitações foram
deferidas por unanimidade. E após evidenciado pela Professora Danielle
Mendonça, foi entendido que esse tipo de solicitação não precisará mais
passar pelo Colegiado de Curso. A aluna Raiza Soares O. Chagas solicitou
a quebra de requisito da disciplina de Nutrição e Dietética IV para realizar
Nutrição Clínica I, após lido o relato a solicitação foi indeferida por
unanimidade. O aluno Luiz Carlos S. Pontes solicitou realizar a disciplina
de Avaliação nutricional junto com a disciplina de Nutrição Clinica I, após
leitura do relato o pedido foi indeferido também por unanimidade; 3)
Processo de apresentação de proposta sobre conteúdos de
Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos cursos de graduação da
área médica e educacional. A professora Gabrielle explicou que recebeu
o processo para inserção desse conteúdo – TEA. Após os membros
discutirem sobre o assunto foi decidido que seria melhor os professores do
departamento de Nutrição Dietética (MND) analisarem e darem o retorno
sobre a resposta ao processo. Terminando os pontos de pauta foi posto a
palavra livre: A Profa Silvia informou sobre sua troca de titularidade com a
Profa Maria Thereza no colegiado de Curso. O prof Aloysio, de
Microbiologia Geral II, sinalizou sobre a necessidade de reserva de espaço
no laboratório para as aulas práticas do aluno cadeirante. O prof Sergio e a
professora Alice, se disponibilizaram a ajudar nessa questão. A profa
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Luciana Malheiros informou sobre a Liga Acadêmica de Microbiologia,
Imunologia e Parasitologia da Universidade Federal Fluminense. A profa
Gabrielle falou sobre a questão da Isabelle que não é aluna do Curso de
Nutrição e que ela não poderá assistir as aulas em nenhuma hipótese. A
professora Alice , comunicou que os alunos de Nutrição Jhonatan Beltrão,
Bianca Florentino e Daiana da Silva foram aprovados no mestrado
Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para
Saúde (PPG-CAPS) Encerrada a Palavra Livre a profa Gabrielle de Souza
Rocha agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião lavrando esta
ata a qual data e assina. Niterói, dezesseis de março de dois mil e
dezessete.

