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Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala 16 
da Coordenação do Curso de Nutrição da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus 17 
Ferreiro, as professoras integrantes do NDE, Maristela Soares Lourenço, Kátia 18 
Ayres, Luciana Malheiros e Márcia Pinto, além da professora convidada Juliana 19 
Vilar. As Professoras Maria das Graças Medeiros, Daniele Bastos e Rosane Rito 20 
justificaram a ausência. Profa Maristela presidiu a reunião.1. Primeiro item da 21 
pauta: Aprovação da ata de dezembro de 2018, sendo a mesma aprovada pela 22 
plenária. 2. Segundo item de pauta: Revalidação de Diploma. A requerente 23 
Alejandra Cecilia Cardozo, do Processo de Revalidação de Diploma de Graduação 24 
número 23069.005784/2018-19, realizou as provas indicadas pela Comissão 25 
responsável. A professora Maristela apresentou o resultado das avaliações 26 
realizadas, sendo que a requerente não teve aprovação nas seguintes disciplinas 27 
ministradas pelos respectivos professores: Políticas de saúde no Brasil (Profª. 28 
Claúdia March Frota de Souza), Nutrição em saúde pública (Profª. Luciene 29 
Burlandy) e Ética e exercício profissional (Profª. Kátia Ayres Monteiro). As 30 
disciplinas avaliadas neste processo podem ser cursadas na Faculdade de 31 
Nutrição Emília de Jesus Ferreiro da Universidade Federal Fluminense, o que 32 
inviabiliza a revalidação do diploma no momento. 3. Terceiro item de pauta: 33 
Sugestão: Sistema IDUFF - lista dos alunos - pendências curriculares. A 34 
professora Maristela discorreu sobre as dificuldades de administração do percurso 35 
curricular dos discentes que poderiam ser minimizadas com a atualização de 36 
recursos do sistema IDUFF. A plenária compreendeu a necessidade de solicitar ao 37 
Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), que informações sobre as 38 
pendências curriculares sejam enviadas para a coordenação. 4. Quarto item de 39 
pauta: Organização dos GTs para reforma curricular. A professora Maristela 40 
informou que a Comissão do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) propôs 41 
grupos de trabalhos (GTs) para a discussão dos temas relevantes a construção do 42 
PDU, de forma a garantir que os temas sejam tratados em profundidade. Os GTs 43 
propostos foram: 1. Graduação; 2. Pesquisa, Pós-graduação e Inovação; 3. 44 
Extensão; 4. Responsabilidade social; 5. Gestão-Planejamento/ Indicadores 45 
institucionais; 6. Gestão-Infraestrutura; 7. Gestão-Pessoas; 8. Mapeamento e 46 
fortalecimento das relações interinstitucionais. A professora Luciana informou 47 



problemas já ocorridos em outros cursos, devido a dificuldade de gerenciar os 48 
limites entre as atribuições da Coordenação de curso e da Unidade. A plenária 49 
propoe que ao inves de um GT de graduação da Unidade, os professores 50 
interessados integrem os GTs da Coordenação para que não haja uma 51 
sobreposição das tarefas. 5. Quinto item de pauta: Conteúdos programáticos e 52 
ementas das disciplinas. A professora Maristela relatou a quantidade de 53 
processos de solicitação de dispensa e equivalência das disciplinas. Foi 54 
ressaltada a importância da disponibilização das ementas e dos conteúdos 55 
programáticos atualizados no Sistema IDUFF, na tentativa de reduzir o número de 56 
processos para dispensa de disciplinas que chegam na Coordenação de Curso. A 57 
plenária reitera que os alunos deverão dar entrada nos documentos para que 58 
formem processos, e posteriormente serão apreciados pelos professores 59 
responsáveis pelas das disciplinas. 6. Sexto item de pauta: Registro da chapa 60 
para Coordenação de Curso. A professora Maristela divulgou que a chapa para 61 
eleição de Coordenação de Curso de Graduação em Nutrição foi registrada e é 62 
composta pelas professoras Juliana Vilar e Sílvia Pereira. A eleição será realizada 63 
nos dias 9 e 10 de abril de 2019. 7. Sétimo item de pauta: Tutoria. A professora 64 
Maristela informou que o Curso de Graduação em Nutrição foi contemplado com 2 65 
bolsas de tutoria, que é um recurso que visa atender e orientar alunos 66 
ingressantes nos cursos de graduação da UFF, nos seus períodos iniciais da 67 
trajetória universitária. 8. Oitavo item de pauta: PROEX: Parecer CNE CES n 68 
608 2018  - Diretrizes para as politicas de extensão da educação superior 69 
brasileira. A professora Maristela relatou que o referido parecer foi aprovado em 70 
3/10/2018, e foi recebido na Coordenação de Curso em 16/01/2019. Destacou-se 71 
a importância de assegurar que, no mínimo, 10% do total de créditos exigidos para 72 
a graduação no ensino superior seja reservado para a atuação dos alunos em 73 
ações extensionistas. 9. Nono item de pauta: Material enviado pelo Centro 74 
Universitário São Camilo. A professora Maristela divulgou para a plenária, o 75 
material desenvolvido pelo Centro Universitário São Camilo, para comemoração 76 
dos “40 anos da Nutrição São Camilo”, a plenário elogiou o trabalho da referida 77 
Universidade. 10. Décimo item de pauta: Aula inaugural. A professora Maristela 78 
divulgou o tema da aula inaugural: “Nutrição e a mídia no Brasil no Século XXI” 79 
com a palestrante Ana Beatriz Ribeiro Rique, que será realizada no dia 25 de 80 
março de 2019 às 10:30 no auditório da Faculdade de Nutrição. Na palavra livre, a 81 
professora Kátia informou a ocorrência de divulgação de conteúdos sobre nutrição 82 
nas mídias sociais pelo aluno Igor Nimrichter. A plenária concordou que 83 
integrantes do NDE conversem com o mesmo para orientar e alertar sobre os 84 
limites da atuação do discente e do profissional nutricionista. Por fim, a professora 85 
Maristela informou que a disciplina optativa de Neurogênese (GNE 00047) será 86 
oferecida para a Nutrição esse semestre. Professora Maristela ressaltou a 87 
importância de ter mais um funcionário efetivo até o retorno da funcionária 88 
Rosileine Avelino que está em licença maternidade na Coordenação, para garantir 89 
o bom funcionamento e execução das atividades necessárias ao Curso. Não 90 
havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra. Eu, Maristela Soares 91 
Lourenço, lavrei a presente ata, que foi assinada por mim e pelos demais 92 
presentes.  93 


