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 19 
Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, reuniram-se na 20 
sala 403 da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro as professoras 21 
integrantes do NDE: Juliana Vilar, Maristela Lourenço, Kátia Ayres, Thays Uekane, 22 
Maria das Graças Medeiros, Márcia Ribeiro, Daniele Soares e Silvia Pereira. A 23 
Profa. Juliana presidiu a reunião. Primeiro item da pauta: Aprovação da ata de 24 
julho de 2019. Aprovada pela plenária. Segundo item de pauta: Trancamento 25 
de matrícula Lucas Veras Silveira. A professora Juliana informou que o aluno 26 
compareceu à coordenação, mas não levou o laudo para comprovar seu estado 27 
de saúde mental para dar continuidade ao processo de trancamento especial, 28 
sendo o processo mantido na coordenação de curso à espera do retorno do aluno. 29 
Terceiro item de pauta: Mudança de horário das disciplinas Fundamentos de 30 
pesquisa em Nutrição e Métodos e Técnicas de pesquisa em Nutrição. A 31 
Profa. Juliana solicitou auxílio à plenária para refletir sobre as possibilidades de 32 
adequar melhor o horário das referidas disciplinas, pois elas ocorrem às quintas-33 
feiras em períodos distintos, porém com 1h a 1h30min de duração, o que faz com 34 
que o aluno permaneça com uma tarde ocupada durante dois períodos para 35 
cursar as mesmas. Foi sugerido fazer um levantamento dos alunos que ainda 36 
precisariam cursar apenas uma das disciplinas e será realizada uma reunião com 37 
as professoras Vivian e Amina para tentar criar uma disciplina condensada com os 38 
conteúdos ministrados nas duas disciplinas. Quarto item de pauta: Disciplinas 39 
críticas (reprovação) Química orgânica, Estatística, Elementos de Química 40 
analítica experimental. A professora Juliana falou sobre o levantamento realizado  41 
sobre as reprovações do primeiro semestre de 2019 e verificou as disciplinas mais 42 
críticas. Uma das possibilidades levantadas pela professora Maristela seria iniciar 43 
a Tutoria voluntária para essas disciplinas. Para isso, será elaborado um edital 44 
para iniciar a seleção dos tutores junto aos departamentos envolvidos. Quinto 45 
item de pauta: Inclusão (DAI) - Sandra Novarro. A professora Juliana falou 46 
sobre a aluna Sandra Novarro, que apresenta baixa visão e audição, além de 47 



dificuldade de locomoção. Foi solicitado o cadastro da aluna no Sensibliza UFF 48 
para que a mesma tenha um apoio e melhor acompanhamento durante seu 49 
percurso curricular. Outra possibilidade a ser realizada é solicitar aos 50 
departamentos que as disciplinas que a aluna cursar sejam, na medida do 51 
possível, ministradas na Faculdade de Nutrição para facilitar a locomoção da 52 
aluna. Sexto item de pauta: Jubilamento. A professora Juliana mencionou o 53 
levantamento dos alunos em risco de jubilamento do curso por ultrapassarem o 54 
limite máximo de tempo do curso. Um caso específico que procurou a 55 
coordenação foi a aluna Aline da Conceição Ferreira Juliano que para concluir o 56 
curso necessitará ultrapassar o prazo estabelecido (17 semestres). A mesma se 57 
comprometeu a se esforçar e estudar arduamente para não ter nenhuma 58 
reprovação a partir de agora para terminar o curso o quanto antes, conforme 59 
orientação da PROGRAD à coordenação de curso. Sétimo item de pauta: 60 
ENADE - Reunião DAV. No dia 23 de setembro será realizada uma conversa com 61 
os estudantes que farão ENADE em 2019 para que se conscientizem da 62 
importância dessa avaliação. A professora Juliana solicitou que os professores 63 
auxiliem na sensibilização dos alunos nesse processo. Oitavo item de pauta: 64 
Reforma curricular/Extensão. A professora relatou a necessidade de iniciar a 65 
divisão de grupos de trabalho para discutir a reforma curricular e a inserção de 66 
10% de atividades de extensão na carga horária do curso até 2021. A professora 67 
Maria das Graças sugeriu que essa discussão seja iniciada no início do ano de 68 
2020, antes de iniciar o semestre letivo, com a apresentação de um cronograma 69 
proposto pelo NDE para executar as atividades referentes a este processo. A 70 
professora Sílvia sugeriu que seja feita um levantamento dos métodos realizados 71 
nas gestões anteriores para embasar o encaminhamento das ações. Nono item 72 
de pauta: Informes. A) A professora Juliana informou que encaminhou à direção 73 
a nova composição do Núcleo Docente Estruturante, com a inclusão da professora 74 
Thaís Matsue Uekane no grupo no lugar da professora Luciana Malheiros. B) A 75 
professora Juliana relatou que as alunas Ana Beatriz Barroso e Thayna Dutra do 76 
grupo de Comissão de Formatura a procurou para saber quais atividades podem 77 
ser realizadas na Colação festiva. A professora esclareceu que por ser um 78 
cerimônia simbólica, não oficial, não pode ser realizado juramento, nem imposição 79 
de grau aos alunos que estevam na cerimônia. As professoras Sílvia e Maria das 80 
Graças sugeriram buscar maiores informações junto a Pró Reitoria de Graduação 81 
(PROGRAD) para embasar a resposta e ter um posicionamento institucional.  C)  82 
A nutricionista Celina Barroso Neto, ex aluna da Nutrição, procurou a coordenação 83 
para saber da possibilidade de fazer uma palestra para divulgar a atuação do 84 
nutricionista na área de comercialização de alimentos. A professora Juliana 85 
sugeriu que a mesma participará de um ciclo de palestras que ocorrerá na Agenda 86 
acadêmica. D) A aluna chilena, de mobilidade acadêmica, Abby Marquez Portilla 87 
solicitou cursar as disciplinas de Gestão de alimentação para coletividade I, 88 
Nutrição e Dietética II e Higiene na Produção de refeições no semestre corrente. 89 
E) A professora Juliana falou sobre a importância de iniciar o programa de Tutoria 90 
voluntária especialmente para as disciplinas com elevada reprovação por nota e 91 
falta. A professora Sílvia sugeriu que a tutoria seja atrelada com Programa de Pós 92 
Graduação em Ciências da Nutrição e a PROGRAD. A professora Maristela 93 
ressaltou que seria interessante atrelar aos programas de pós graduação de 94 



outros departamentos, como a Química e a Estatística. F) Em relação ao Estágio 95 
integrado de Saúde Pública e Alimentação Coletiva, a professora Daniele 96 
Bastos explicou o projeto piloto que será levado ao departamento para discussão 97 
e aprovação. A alteração configura-se em um ajuste curricular, sendo a proposta 98 
de campo de estágio o Instituto Nacional de Educação de Surdos. G) A professora 99 
Juliana informou que a colação oficial foi realizada no dia 08 de agosto de 2019, 100 
estando ausente apenas a aluna Luziene Simões Benchimol. Foi ressaltado pela 101 
plenária a necessidade de regastar a valorização da colação oficial. H) A 102 
professora informou que os representantes do Projeto Embaixador do CRN4 serão 103 
a própria Juliana e a aluna Marcelly Cristina Cabral do Santos. I) A professora 104 
Juliana informou que os alunos Ingrid Cristina da Silva Muniz, Victor Menezes de 105 
Almeida, Carolina Dalbó foram selecionado no Programa de Intercâmbio Cultural 106 
da Disney. 107 
 Nada mais havendo a tratar, eu, Juliana dos Santos Vilar, lavrei a presente ata 108 
que foi assinada por mim e pelos demais presentes.  109 


