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  17 
Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezenove às catorze horas e cinco 18 
minutos, na sala de reuniões da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, 19 
reuniu-se em sessão ordinária o Núcleo Docente Estruturante, sob a presidência da 20 
Coordenadora de Curso, Profª Juliana dos Santos Vilar, e com a presença dos 21 
seguintes membros: Daniele da Silva Bastos Soares (MNS), Thaís Uekane, Sílvia 22 
Pereira, Márcia, Maristela e Kátia Ayres (MNS).  A professora Juliana, com a anuência 23 
dos membros presentes, iniciou a reunião pelos pontos de pauta. 1. Aprovação da 24 
ata de reunião do NDE de outubro de 2019. A ata foi aprovada por unanimidade; 2. 25 
Proposta de ajustes curriculares. Conforme acordado na última reunião do NDE, os 26 
membros trouxeram para a plenária a avaliação das possibilidades de ajustes 27 
curriculares na matriz corrente, com vistas a adequar o curso às demandas do PDI. A 28 
professora Kátia iniciou a discussão com a análise do 1º período, ressaltando a 29 
importância de tentar manter disciplinas que ocorrem no mesmo dia em um mesmo 30 
campus para evitar o deslocamento dos alunos de forma desnecessária. Foi sugerido 31 
que a disciplina de Introdução a Nutrição passe para sexta feira a tarde, liberando o 32 
horário de segunda-feira. Outra possibilidade seria a Introdução à Sociologia ir para 33 
quarta-feira para concentra as aulas no Gragoatá, além de Química necessitar alterar 34 
seu horária para quinta para viabilizar esta proposta. Já para o 2º período a Juliana 35 
sugeriu o ajuste das aulas para permitir o acesso dos alunos no horário do restaurante 36 
universitário. Para isso a disciplina de Embriologia deveria ocorrer após às 14h. A 37 
disciplina de Fundamentos da Pesquisa em Nutrição deveria ser condensada com a 38 
de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Nutrição, sendo realizada de 14 às 16:30 às 39 
quintas feiras. Já para o 3º período, a professora Márcia informou a necessidade da 40 
disciplina de Microbiologia Geral II voltar a ocorrer às quartas feiras. Houve a 41 
sugestão de alteração do horário da disciplina de Fisiologia para 9 às 11 horas e 42 
Psicologia de 14 às 16 horas. Para o 4º período, a professora Thaís sugeriu que a 43 
disciplina de Nutrição e Dietética IV passe de quinta feira (8 às 10h) para segunda (11 44 
às 13h). Para o 5º e 7º períodos não houve sugestão de alteração. A professora 45 
Maristela sugeriu para o 6º período, a alteração do horário da disciplina de 46 
Fundamentos Didáticos de terça feira (17 às 20h) para quarta feira (9 às 12h) ou 47 



segunda feira (14 às 17h).  Para o 8º período foi realizada a sugestão da professora 48 
Kátia de modificar a disciplina de Ética e Exercício Profissional para que ela ocorra no 49 
5º período. 3. GT extensão. A professora Roseane apresentou a proposta do GT de 50 
extensão à plenária que visa inserir a extensão nas práticas integrada e ressaltou que 51 
o GT ainda estuda como operacionalizar. 4. Formulário para seleção de temas para 52 
cursos de qualificação docente (PROIAC). A professora Juliana mostrou as 53 
questões propostas no formulário que será encaminhado para preenchimento dos 54 
docentes quanto aos temas relevantes para a capacitação docente, que serão os 55 
temas posteriormente solicitados ao PROIAC. 5. Proposta de Integração dos 56 
estágios de nutrição em Saúde Pública e de Alimentação. A professora Juliana 57 
levou a proposta final de abertura do campo de estágio integrado para avaliação da 58 
plenária. A mesma relatou que o envio da proposta final de integração dos referidos 59 
estágios foi muito próximo à data da reunião do colegiado de curso e que não houve 60 
tempo hábil para uma discussão mais ampla junto ao NDE, os alunos por meio do 61 
DALO e a Faculdade de Nutrição, por isso haverá uma reunião extraordinária no dia 62 
treze de dezembro às doze horas. Sendo assim, houve possibilidade do tema ser 63 
discutido junto ao NDE. A professora Juliana ressaltou que no regulamento de estágio 64 
atual não há a descrição do estágio integrado e, caso a proposta seja aceita, deverá 65 
ser reformulado o referido regulamento. A plenária sugeriu que essa consideração 66 
seja levada ao colegiado de curso e que neste próximo semestre os responsáveis 67 
pelas disciplinas de estágios de Alimentação Coletiva e Saúde Pública iniciem o 68 
estágio integrado como um projeto piloto para avaliar a atuação dos alunos e a 69 
viabilidade de manter o campo de estágio efetivamente. Para tal, ao final do semestre 70 
2020.1 deverá ser discutido novamente o tema para avaliação do projeto e, caso seja 71 
uma experiência positiva, será realizado o trâmite de criação da disciplina única e 72 
integrada dos dois estágios e reformulação do regulamento de estágio. Em seguida, a 73 
Professora Juliana iniciou os informes. 1. Projeto Embaixador CRN4 - Posse 74 
31/10/2019: A professora Juliana explicou mais uma vez sobre o projeto que visa 75 
integrar o meio acadêmico com o conselho de nutrição, e falou sobre o evento que foi 76 
realizado para a posse dos embaixadores que são  a docente Juliana dos Santos Vilar 77 
e a discente Marcelly Christina Cabral dos Santos representantes da nossa Faculdade 78 
de Nutrição 2. Semana Acadêmica (premiações da Nutrição): A professora Juliana 79 
falou sobre o evento, mencionou que tiveram temas atuais e interessantes na área de 80 
Nutrição e que foi bem divulgado, porém a frequência de alunos foi bem pequena. A 81 
professora informou também que as alunas Thaís da Costa Rodrigues e Roberta 82 
Pontes foram premiadas como autoras de melhores trabalhos na Faculdade de 83 
Veterinária e Ciências Biológicas, respectivamente. 3. Coordenação de Curso: A 84 
professora Juliana Vilar informou sobre a demora no processo de alteração do regime 85 
de carga horária de 20 horas para 40 horas devido ao cargo de Coordenação. Em 86 
virtude do processo não ter previsão de conclusão, além de existir a possibilidade de 87 
não ter a alteração de salário compatível a carga horária devido a necessidade de 88 
julgar a existência de recursos orçamentários e financeiros para as despesas 89 
decorrentes da referida alteração, a professora Juliana declarou sua decisão de 90 
declínio do cargo de Coordenação. Sendo assim, a professora Silvia Pereira, atual 91 
Vice-coordenadora, assumirá a Coordenação, mas solicitou, junto ao Colegiado de 92 
Unidade, a convocação de novas eleições para   a   Coordenação. Terminados os 93 
pontos de pauta e os informes, foi aberta a palavra livre. A Professora Juliana 94 



agradeceu as palavras a presença de todos e encerrou a reunião lavrando esta ata, a 95 
qual data e assina. Niterói, sete de novembro de dois mil e dezenove. 96 


