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EMENTA: 1. Aprovação da ata de reunião de  8 
setembro de 2019. 2. Colação de grau não 9 
oficial. 3. Migração das disciplinas da extinta 10 
UORG – MGN para os departamentos MND e 11 
MNS. 4. Criação da Comissão de Orientação 12 
Acadêmica. 5. Ajustes do currículo atual – PDI. 6. 13 
Inclusão da extensão no currículo atual. 7. 14 
Temas para cursos de qualificação docente - 15 
PROIAC. 8. Informes. 16 

 17 
Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, reuniram-se na 18 
sala da Coordenação do Curso da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro 19 
as professoras integrantes do NDE: Juliana dos Santos Vilar, Maristela Lourenço, 20 
Kátia Ayres Monteiro, Thays Uekane, Maria das Graças Gomes de A. Medeiros, 21 
Márcia Ribeiro e Daniele da Silva Bastos Soares e Rosane Valéria Viana Fonseca 22 
Rito. A Profa. Juliana presidiu a reunião. Primeiro item da pauta: Aprovação da 23 
ata de setembro de 2019. Aprovada pela plenária. Segundo item de pauta: 24 
Colação de grau não oficial. A professora Juliana relatou que as alunas Thayná 25 
Dutra e Ana Beatriz Barroso, membros da Comissão de Formatura, procuraram a 26 
coordenação para saber as formalidades que podem ocorrer na colação não oficial  27 
e foram informadas que este tipo de cerimônia deve ressaltar que é meramente 28 
simbólica e que não pode de forma alguma haver juramento e imposição de grau, 29 
pois o evento envolve alunos que ainda não integralizaram o currículo. Diante 30 
disto, a professora Juliana solicitou que os membros do NDE se manifestasse 31 
sobre o assunto. A professora Maria das Graças sugeriu que fosse realizada uma 32 
reunião com os alunos para tentar conscientizá-los que a colação de grau é 33 
apenas para alunos que integralizarem o currículo, sendo a colação festiva um 34 
evento que não deve ser estimulado. A professora Juliana informou que já 35 
conversou com representantes do DALO e sugeriu que a negociação com as  36 
empresas que realizam este tipo de evento deve contemplar o aluguel da beca 37 
para o dia da colação oficial que é realizada dentro da universidade. As 38 
professoras Daniele e Rosane sugeriram cobrar um posicionamento da 39 
PROGRAD, que já foi consultada pela coordenação anteriormente e informou não 40 
poder regulamentar algo que não é oficial. A professora Maristela sugeriu levar 41 
essa questão para o Colegiado de Unidade para ter um posicionamento da 42 
Unidade sobre o tema. A professora Thaís sugeriu levar a discussão aos 43 
departamentos de curso. Terceiro item de pauta: Migração das disciplinas da 44 
extinta UORG – MGN para os departamentos MND e MNS. A professora. 45 
Juliana informou que as disciplinas anteriormente vinculadas ao MGN vão migrar 46 
para os departamentos. As chefes de departamentos (Professoras Daniele e 47 



Rosane) sugeriram dividir a carga horária das disciplinas de forma igualitária nos 48 
departamentos, sendo a disciplina e Ética e Exercício Profissional alocada no 49 
MNS e Trabalho de Conclusão de Curso II no MND. As demais disciplinas, 50 
Trabalho de Conclusão de Curso I e Introdução à Nutrição, serão ministradas 51 
pelos professores dos dois departamentos. Quarto item de pauta: Criação da 52 
Comissão de Orientação Acadêmica. A professora Juliana explicou o objetivo 53 
da Comissão de Orientação Acadêmica (CORAC) que visa auxiliar os alunos na 54 
elaboração de seus planos de estudos, desempenhando o papel do orientador 55 
acadêmico no Projeto Pedagógico do Curso. Os membros indicados pelos 56 
departamentos e pelo Colegiado de curso para compor a CORAC foram: Juliana 57 
dos Santos Vilar, Vânia Mayumi Nakajima, Kátia Ayres, Enilce, Sílvia Pereira e 58 
Luciana Malheiros. A Comissão terá encontros semestrais e inicialmente irá 59 
avaliar os casos de alunos em risco de jubilamento. A professora Juliana deixou o 60 
convite para os membros do NDE e demais professores interessados ingressarem 61 
na referida comissão. Quinto item de pauta: Ajustes do currículo atual – PDI. A 62 
professora Juliana informou a necessidade de realizar ajustes no currículo atual, a 63 
fim de fazer algumas melhorias antes da reforma curricular, que é um processo 64 
mais longo. Para tal, solicitou aos docentes dividir os períodos para avaliação de 65 
possibilidades de ajustes e discussão na próxima reunião. A divisão foi: 1º período 66 
– Profª Kátia, 2º período – Profª Juliana, 3º período – Profª Márcia, 4º período – 67 
Profª Thaís, 5º período – Profª Maria das Graças, 6º período – Profª Maristela, 7º 68 
período – Profª Daniele, 8º período – Profª Rosane. Sexto item de pauta: 69 
Inclusão da extensão no currículo atual. A professora Juliana mencionou a 70 
necessidade de creditar, no currículo atual, 10% da carga horária total do curso, 71 
atividades extensionistas. Após ampla discussão entre a plenária, conclui-se que o 72 
GT de extensão deveria ser convidado para fomentar essa discussão junto ao 73 
NDE. Além disso, a professora Maria das Graças enviou as diretrizes da extensão 74 
para leitura e discussão da plenária na próxima reunião. Sétimo item de pauta: 75 
Temas para cursos de qualificação docente - PROIAC. Para atender uma das 76 
demandas do Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o incentivo à 77 
qualificação docente, a professora Juliana levantou a possibilidade de solicitar a 78 
PROIAC oficinas a serem realizadas na Faculdade de Nutrição. Foi sugerido pela 79 
professora Daniele criar um formulário para questionar os professores os temas 80 
mais relevantes e, posteriormente, discutir, junto ao NDE, as prioridades das 81 
solicitações dos temas mais frequentes. Oitavo item de pauta: Informes. a) 82 
Encontro com estudantes ENADE. No dia vinte e três de setembro ocorreu na 83 
Faculdade de Nutrição uma reunião promovida pela Divisão de Avaliação (DAV), 84 
com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o ENADE do ano corrente para os 85 
estudantes do Curso de Nutrição que deverão realizar esta prova no dia vinte e 86 
quatro de novembro. b) Projeto de Saúde mental do estudante de graduação 87 
no Brasil. A professora Juliana informou que no último Fórum de Coordenadores, 88 
ocorrido no dia 30 de setembro de 2019, foi apresentado um projeto que será 89 
desenvolvido na UFF. O projeto é um estudo multicêntrico que tem como tema a 90 
Saúde mental do estudante de graduação no Brasil, sendo a UFF selecionada 91 
para representar a amostra dos graduandos da região Sudeste, onde serão 92 
avaliados 1089 alunos de graduação. O projeto está aguardando o parecer do 93 
Comitê de Ética em Pesquisa para iniciar a coleta de dados e será coordenado 94 



pela professora Sandra Brignol. c) Projeto Embaixador CRN4 - Posse 31/10. A 95 
Profª. Juliana informou que a posse das indicadas, a Profª Juliana dos Santos Vilar 96 
e a discente Marcelly Christina Cabral dos Santos, para representar o Curso de 97 
Nutrição da UFF junto ao CRN4 será no dia trinta e um de outubro do ano 98 
corrente. Terminados os pontos de pauta e os informes, foi aberta a palavra livre. 99 
A professora Maristela questionou sobre o conteúdo da prova de 2ª chamada e foi 100 
informado que, segundo o regulamento, deve ser todo o conteúdo do semestre, 101 
independente se a disciplina for dividida entre dois ou mais professores. A 102 
professora Thaís questionou o tempo para recebimento de atestado médico, pois 103 
tem alunos que faltam e depois de muito tempo levam atestado. Foi esclarecido 104 
que essa decisão deve ser baseada no regulamento de curso que trata apenas da 105 
entrega de atestado para dar entrada de processo de regime excepcional de 106 
aprendizagem que deve ser de 7 dias. Nada mais havendo a tratar, eu, Juliana 107 
dos Santos Vilar, lavrei a presente ata que foi assinada por mim e pelos demais 108 
presentes.  109 


