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EMENTA: 1. Aprovação da ata de reunião de  novembro de 2019. 2. Calendário de 8 
Reuniões 2020. 3 Pautas para 2020. 4.Informes. 9 
 10 
Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala 11 
da Coordenação do Curso da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro as 12 
professoras integrantes do NDE: Kátia Ayres Monteiro, Maristela Lourenço,  Rosane 13 
Valéria Viana Fonseca Rito e Thays Uekane. As professoras Daniele da Silva 14 
Bastos Soares, Márcia Ribeiro e Maria das Graças Gomes de A. Medeiros 15 
justificaram a ausência. A Profa. Silvia Pereira presidiu a reunião. Primeiro item da 16 
pauta: Aprovação da ata de novembro de 2019. Aprovada pela plenária. 17 
Segundo item de pauta: Calendário de reuniões em 2020. A plenária acordou de 18 
continuar as reuniões ordinárias na primeira quinta-feira de cada mês, assim, as 19 
reuniões serão: 05 de março, 02 de abril, 07 de maio, 04 de junho, 02 de julho, 03 20 
de setembro, 01 de outubro, 05 de novembro e 03 de dezembro, sempre  às 14h, 21 
na sala da coordenação (sala 405). Terceiro item de pauta: Possíveis pautas 22 
para 2020 – Reforma Curricular: A plenária aprovou o início da organização da 23 
Reforma Curricular e a professora Kátia resgatou como ocorreu a última, com 24 
criação de vários Gts e avaliação do curso e do egresso. Sugeriu-se   a) busca dos 25 
procedimentos para reforma na diretriz curricular e na PROGRAD; b) oficina de 26 
sensibilização junto aos professores, discussão sobre e com a CAL. Foi solicitado 27 
que ao ser enviada a pauta para a reunião de março, envia-se também a DCN atual 28 
para os cursos de Nutrição e o artigo da Professora Ester Queiroz que participou da 29 
última reforma e faz um relato sobre o tema.  Quarto item de pauta: Informes. a) 30 
Exoneração da Professora Juliana Vilar. A professora Silvia informou que a 31 
exoneração da Prof. Juliana foi publicada no dia 26 de novembro com efeito desde 32 
o dia 18 de novembro. b) Creditação da Extensão. Apontou-se a necessidade de 33 
revisão da ementa das práticas integradas em razão da creditação em extensão. c) 34 
situação dos alunos. A profa. Maristela solicitou que verifica-se a situação dos 35 
alunos Lucas Verás Silveira e Maria Carolina Brazielas (2018.1). d) Substituição 36 
da professora Juliana. A professora Silvia informou que já solicitou ao MND um 37 
professor para ocupar a vaga  da professora Juliana, pois a mesma sendo 20h, não 38 
poderá continuar integrando o NDE Nada mais havendo a tratar, eu, Silvia Pereira, 39 
lavrei a presente ata que foi assinada por mim e pelos demais presentes.  40 


