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EMENTA: 1. Aprovação da ata da reunião de junho de 2019. 2. Mudança de 8 
horário das disciplinas Fundamentos de pesquisa em Nutrição e Técnicas 9 
de pesquisa 3. Trancamento de matrícula de alunos 4. Divisão da CH da 10 
disciplina de Microbiologia Geral II turmas N1 e N2 5. Química analítica 11 
experimental Teórica e Prática  – monitoria exclusiva – evasão e reprovação 12 
6. Sugestão inclusão de disciplina (reforma curricular) 7. Programa Disney 13 
8. Cursar disciplinas UNIRIO 9. DTS – membros do NDE 10. Informes 14 
 15 
 16 
 17 

Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala da 18 
coordenação do Curso de Nutrição da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus 19 
Ferreiro as professoras integrantes do NDE: Maristela Soares Lourenço, Kátia 20 
Ayres, Luciana Malheiros, Rosane Rito, Maria das Graças Medeiros, Marcia 21 
Ribeiro e Daniele Soares. A Profa. Maristela presidiu a reunião. Primeiro item da 22 
pauta – Aprovação da ata de junho de 2019. Aprovada pela plenária. Segundo 23 
item de pauta: Mudança de horário das disciplinas Fundamentos de 24 
Pesquisa em Nutrição I e Métodos e Técnicas de pesquisa em Nutrição III. A 25 
Profa Amina Chain solicitou a mudança de horário das duas disciplinas, para que 26 
os alunos possam cursar primeiro Fundamentos de Pesquisa em Nutrição I e em 27 
seguida Métodos e Técnicas de Pesquisa em Nutrição III. A sugestão da Profa 28 
Amina é que essas disciplinas aconteçam no mesmo dia e no mesmo horário, isto 29 
é, MTP III  de 14h as 15:30h e FPN de 14h as 15h. Após discussão sobre o 30 
assunto, a plenária sugeriu que essa mudança poderá ser avaliada no ajuste 31 
curricular e que será importante também uma consulta com o DALO. Terceiro 32 
item de pauta: Trancamento de matrícula dos alunos Lucas Veras Silveira 33 
(2016.2) e Maria Carolina Brazielas (2018.1) - A Profa. Maristela informou que o 34 
aluno Lucas Veras Silveira solicitou trancamento especial de matrícula, mas até o 35 
momento, o processo está parado, porque não consta o laudo médico. A 36 
Coordenação entrou em contato com aluno, por e-mail e por telefone, solicitando o 37 
envio urgente do laudo médico para dar continuidade ao processo, porém o aluno 38 
não atende e não retorna o contato. A Profa Maristela também informou que a 39 
aluna Maria Carolina Braziellas solicitou trancamento especial, pois necessita 40 
trabalhar em função de problemas financeiros e por esse motivo não consegue 41 
frequentar as aulas. A coordenação enviou e-mail para a aluna solicitando a 42 
documentação de atividade laboral, para  anexar ao processo, e assim dar 43 
andamento ao mesmo. Quarto item de pauta: Divisão da carga horária da 44 
disciplina de Microbiologia Geral II, turmas N1 e N2. O prof. Aloysio Cerqueira, 45 
do Departamento de Microbiologia e Parasitologia e orientador didático da 46 
Disciplina de Microbiologia Geral II, solicitou a divisão da carga horária dessa 47 



disciplina nas turmas N1 e N2. O Prof. enviou uma proposta com a seguinte 48 
divisão: quartas-feiras: N1 de 14h as 16h; N2 de 16h as 18h,  NA e NB (práticas) 49 
de 16h as 17h e NC e ND (práticas) de 17h as 18h; as quintas-feiras: N1 (sala2 - 50 
Inst. Biomédico) de 17h as 18h e N2 (sala 3 - Inst. Biomédico) de 17h as 18h. 51 
Após apreciação da proposta pela plenária, a mesma solicitou uma reformulação 52 
dessa divisão, pois o horário proposto para a quinta-feira não era satisfatório, uma 53 
vez que os alunos do terceiro período ficariam ociosos de 14:30h (horário da 54 
última aula) as 17h. Quinto item de pauta: Química analítica experimental 55 
Teórica e Prática  – monitoria exclusiva – evasão e reprovação.  Foi solicitado 56 
pela profa Raquel Andrade duas turmas (A e B) para Química Analítica, com 57 
professores diferentes, para melhorar a logística e diminuir o índice de reprovação. 58 
Um aluno do Dalo solicitou, junto a Profa Aída, um tutor para auxiliar no ensino 59 
preparatório para a disciplina de Química. Foi então sugerido, para o ano que 60 
vem, um projeto para que os alunos da Pós-graduação em Química possam 61 
participar da seleção para tutoria voluntária (8h/semana).Sexto item de pauta: 62 
Sugestão inclusão de disciplina (reforma curricular). Foi sugerido pela profa; 63 
Maristela a inclusão da disciplina Nutrição e Saúde Mental como disciplina 64 
optativa. Sétimo item de pauta: Programa Disney. Solicitação do preenchimento 65 
de um formulário atestando que os alunos, que participarão do Programa Disney, 66 
estão cursando uma universidade. Oitavo item de pauta: Cursar disciplinas 67 
UNIRIO. Foi discutida a possibilidade de inscrição de alunos UFF, que reprovam 68 
em algumas disciplinas, cursar as mesmas na UNIRIO. Nono item de pauta: DTS 69 
- membros do NDE.  Envio dos nomes dos membros do NDE do curso de 70 
Nutrição para publicação em DTS. Foi comunicado a saída da Profa Luciana 71 
Malheiros do NDE e a sua substituição por outro membro será indicada pelo 72 
Colegiado da Nutrição. Informes: A) A inscrição para o ENADE teve início no dia 73 
01/07/19 com término previsto para o dia 11/08/19. A lista dos prováveis 74 
formandos de 2019.1 já foi confeccionada e a Profa Maristela já agendou na 75 
reitoria, a colação para o dia 23/08/19. B) A aluna chilena Abby Marquez Portilla 76 
solicitou a inscrição nas disciplinas de Tecnologia de alimentos; Gestão de 77 
alimentação para coletividade I e Comunicação e Cultura. C) Tutoria voluntária. 78 
Foi sugerido que fosse feito um projeto de tutoria voluntária para as disciplinas que 79 
mais reprovam. D) Foi realizado pela PROGRAD, no dia 25/06/19, no Campus da 80 
Praia Vermelha, um workshop sobre "Evasão, retenção e políticas 81 
de permanência na UFF", destinado aos Coordenadores de Curso da 82 
Universidade. Esse workshop já está disponível em vídeo  E) O horário da 83 
Disciplina de Genética foi alterado F) A profa Daniele Soares se comprometeu a 84 
enviar informes sobre o estágio integrado (Saúde Pública e Alimentação Coletiva) 85 
G) Reservado auditório para a formatura com previsão para o dia 23/08/19. 86 
H)TRM: foram disponibilizadas três vagas no 1º semestre e duas vagas no 2º 87 
semestre de 2020. Nada mais havendo a tratar, eu, Juliana dos Santos Villar, 88 
lavrei a presente ata que foi assinada por mim e pelos demais presentes.  89 


