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EMENTA: 1. Aprovação da ata da reunião de 8 
maio de 2019. 2. ENADE 3. Trancamento de 9 
matrícula de aluna 4. Integração dos estágios de 10 
alimentação para coletividade e saúde pública 5.  11 
Fundamentos didáticos. 12 

 13 
Aos três dias do mês de junho 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. Primeiro item da 18 
pauta – Aprovação da ata de maio de 2019. Aprovada pela plenária. Segundo 19 
item de pauta: ENADE. Discutindo sobre a preparação para o ENADE, a plenária 20 
sugere chamar o Sr. Marcelo Linhares da PROGRAD para conversar com os 21 
alunos antes da prova que será realizada em novembro de 2019. Terceiro item 22 
de pauta: Trancamento de matrícula Maria Carolina Braziellas. A Profa. 23 
Maristela informou que a aluna Maria Carolina Braziellas abrirá processo de 24 
trancamento especial, devido a problemas financeiros. Quarto item de pauta: 25 
Solicitação do MNS para integração dos estágios de alimentação para 26 
coletividade e saúde pública. O MNS gostaria de realizar uma experiência piloto 27 
no Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), onde foi proposto a 28 
realização da integração dos dois referidos estágios. Após discussão, a plenária 29 
entende que o MNS deverá consultar a PROGRAD e elaborar uma proposta de 30 
trabalho. Deve verificar, também, se é mais fácil criar uma disciplina integrando os 31 
dois estágios. A Profa Graça lembra que a carga horária máxima de estágio é de 32 
6h/dia. Quinto item de pauta: Fundamentos Didáticos. As professoras Wanise e 33 
Ana Beatriz conversaram com os alunos sobre o ato libidinoso que aconteceu no 34 
bloco D do Campus Gragoatá pouco antes da aula de Fundamentos Didáticos. A 35 
coordenação de curso verificará a possibilidade da aula ser ministrada no campus 36 
Valonguinho. Sexto item de pauta: Informes. A) As alunas Patrícia Almeida e 37 
Agatha Cristie Menezes solicitaram uma declaração que a conclusão da carga 38 
horária total do curso será até julho de 2019, ressalta-se que as alunas 39 
anteciparão a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso e a finalização do 40 
estágio de saúde pública; B) O aluno Lucas Veras Silveira abriu processo para 41 
trancamento de matrícula do curso, devido a problemas de saúde. C) As 42 
professoras Maristela e Kátia relataram que foram na pose da nova diretoria do 43 
CRN-4; C) A lista de prováveis formandos foi enviada para a PROGRAD por 44 
email; D) A PROGRAD enviará instruções de serviço sobre a operacionalização 45 
da tutoria voluntária. E) O edital de mobilidade acadêmica interna para o 2º 46 
semestre de 2019 estará aberto até o dia 12/06; F) A coordenação fará DTS com 47 



os membros do NDE com data retroativa e correspondente a entrada dos novos 48 
membros; G) O Arraiá Saudável ocorrerá no dia 27/6. Profa. Maristela pede que 49 
os departamentos indiquem professores para as comissões; H) Professores 50 
afastados podem orientar TCC, mas não podem participar da banca, pois não 51 
podem dar nota; I) Profa. Maristela informa que o conteúdo do vídeo feito pela 52 
PROGRAD sobre o Curso de Nutrição da UFF e as áreas de atuação do 53 
nutricionista, não ficou completo e solicitará nova edição com filmagem de todos 54 
os laboratórios da Faculdade e mais um complemento. Nada mais havendo a 55 
tratar, eu, Luciana Reis Malheiros, lavrei a presente ata que foi assinada por mim 56 
e pelos demais presentes.  57 


