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  13 
Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala da 14 
coordenação do Curso de Nutrição da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus 15 
Ferreiro as professoras integrantes do NDE: Maristela Soares Lourenço, Kátia 16 
Ayres, Luciana Malheiros, Rosane Rito, Maria das Graças Medeiros, Márcia 17 
Ribeiro e Daniele Soares. A Profa Maristela presidiu a reunião e relatou que na 18 
reunião de Colegiado de Curso do dia 04 de abril de 2019, está exercendo como 19 
decana, a função de Coordenadora de Curso desde o dia 11 de fevereiro de 2019, 20 
em virtude da licença maternidade da Coordenadora de Curso, Profa. Gabrielle 21 
Rocha e pela licença sem vencimentos da Vice coordenadora, Profa. Camila 22 
Favaretto. Primeiro item da pauta – Aprovação da ata de março de 2019. 23 
Aprovada pela plenária. Segundo item de pauta: Revalidação de Diploma – A 24 
requerente Alejandra Cecília Cardozo está cursando as disciplinas Políticas de 25 
Saúde no Brasil, Nutrição em saúde pública, e Ética e exercício profissional para 26 
revalidação do diploma. Terceiro item de pauta: Reunião com o aluno Igor 27 
Nimrichter. Em reunião com as professoras Maristela, Kátia e Márcia, o aluno Igor 28 
esclareceu que as suas publicações/postagens nas suas redes sociais não 29 
caracteriza exercício ilegal da profissão. As professoras sugeriram que o aluno 30 
fizesse uma consulta ao CRN4 sobre os critérios éticos para as referidas 31 
postagens. Quarto item de pauta: Programa de tutoria. A Profa Maristela 32 
informou que houve nove inscritos para concorrer às duas bolsas do Programa de 33 
Tutoria do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição (PPGCN) da 34 
Faculdade de Nutrição, sendo que sete participaram efetivamente da etapa de 35 
seleção, incluindo discentes da Pós graduação da Faculdade de Farmácia. Foi 36 
realizada entrevista com a banca composta pelas professoras Vivian Wahrilch e 37 
Sílvia Pereira (Faculdade de Nutrição) e Selma Paiva (Faculdade de Farmácia). 38 
Destaca-se que as duas bolsistas aprovadas são discentes do Programa de Pós 39 
graduação da Faculdade de Nutrição. Quinto item de pauta: Encontro Carioca 40 
de Estudantes de Nutrição (ECENUT). A Profa Maristela esteve presente no 41 
referido encontro, elogiou a programação e destacou a participação expressiva 42 
dos discentes da Faculdade de Nutrição da UFF. Sexto item de pauta: Aula 43 
inaugural “Nutrição e a Mídia no Brasil no Século XXI”. A aula inaugural foi 44 
bastante proveitosa, sendo a palestrante Ms. Ana Beatriz Ribeiro Rique elogiada 45 
por seu desempenho. Sétimo item de pauta: Convite para participação da IV 46 
Oficina de Formação Profissional do CRN4. A Profa Maristela informou que a 47 



Coordenação recebeu o ofício do CRN4 convidando cinco docentes e três 48 
discentes para se inscreverem na V Oficina de Formação Profissional 49 
“(Re)Construindo a Competência do Nutricionista para Enfrentamentos no Século 50 
XXI” até o dia 12/04/19. A solicitação será encaminhada para os departamentos e 51 
DALO. A oficina será realizada no dia 27 de abril de 2019 na UNIRIO. Oitavo item 52 
de pauta: Critérios para inscrições em disciplinas. As Profas Maristela, Kátia e 53 
Graça reiteraram a ordem dos critérios prioritários, destacando a necessidade do 54 
aluno estar inscrito no Sistema IDUFF, estar cursando o seu período regular à sua 55 
entrada na UFF. Nono item de pauta: Tutoria voluntária. A Profa Maristela 56 
sugeriu o Programa de Tutoria Voluntária para as disciplinas Química Analítica 57 
Experimental e Bioestatística para a plenária do Colegiado de Curso, que votou 58 
favoravelmente a sua criação, em função do alto índice de reprovação nas 59 
mesmas. A Coordenação de Curso enviará ofício para os respectivos 60 
departamentos para os mesmos ratifiquem a proposta. A Profª Maristela também 61 
relatou ter apresentado ao Colegiado de Curso o aceite da solicitação de duas 62 
alunas colombianas para cursar algumas disciplinas na Faculdade, no segundo 63 
semestre de 2019.Palavra livre. A Profa. Maristela informou que o Arraiá 64 
Saudável será realizado no dia 13/06/19 e enviará ofício aos departamentos 65 
solicitando a indicação de professores para compor as comissões desse projeto 66 
de extensão. Os discentes realizarão um bazar nos dias 7 e 8/5 para auxiliar na 67 
arrecadação de verba para o DALO. A Profa. Daniele solicitou apoio na divulgação 68 
do Concurso para Professor Efetivo do MNS para a Área de Alimentação Coletiva. 69 
A Profa. Graça solicitou à Coordenação que envie mensagem aos departamentos 70 
para que esses indiquem professores para compor o GT da Graduação, que 71 
deverá se reunir no segundo semestre de 2019. A Profa. Maristela elogiou a 72 
dedicação e o comprometimento da servidora Débora Elisa Baptista Pereira Ruiz e 73 
da funcionária Karina de Oliveira Souza nas atividades desenvolvidas na 74 
Coordenação de Curso. Eu, Rosane Valéria Viana Fonseca Rito, lavrei a presente 75 
ata que foi assinada por mim e pelos demais presentes.  76 


