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EMENTA: Pauta: 1) Aprovação da ata da reunião
ordinária de 07/12/2020. 2) Aprovação da ata da
reunião extraordinária de 26/01/2021. 3) Situação dos
estágios obrigatórios. 4) Avaliação do ensino remoto
Aos Quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, reuniram-se na sala virtual
https://meet.google.com/dmi-sdnd-uut as professoras integrantes do NDE: Célia Cohen,
Daniele da Silva Bastos Soares, Kátia Ayres Monteiro, Maria das Graças Gomes de A.
Medeiros, Maristela Lourenço, Rosane Valéria Viana Fonseca Rito e Thais Uekane. A
professora Márcia Ribeiro justificou a ausência. A Profa. Silvia Pereira presidiu a reunião.
Pauta: 1) Aprovação da ata da reunião ordinária de 07/12/2020. a ata foi aprovada 2)
Aprovação da ata da reunião extraordinária de 26/01/2021. a ata foi aprovada com
correções 3) Situação dos estágios obrigatórios. A professora Silvia informou que no
Estágio de Saúde Pública há 10 alunos cursando-o enquanto que no de Nutrição Clínica há
32 alunos. A professora Daniele informou que no de Alimentação Coletiva há 16 alunos. Os
estágios de alimentação coletiva e de saúde pública ainda enfrentam a situação da redução
drástica dos cenários que aceitam estagiários nesse momento de pandemia. As professoras
Graça e Maristela solicitaram que todos os estagiários do curso tenham direito à máscara
facial N95 ou PFF2 para aumentar a segurança dos mesmos nos campos, além foi
destacado que os estagiários de Nutrição Clínica receberam este tipo de máscara do HUAP.
A plenária julgou pertinente levar essa questão à próxima reunião do colegiado de unidade
para que fosse discutido o processo de fornecimento das máscaras aos estagiários 4)
Avaliação do ensino remoto: a professora Silvia fará um questionário para que os alunos
possam avaliar a segunda metade do semestre letivo 2020/1 conforme acordado
previamente em reunião anterior do NDE. Informe: Não houve nenhum informe a ser dado
nesta reunião. Palavra livre: 1) A professora Maristela disse que a Comissão de Avaliação
Local apresentará os resultados da avaliação de 2019.2 na próxima reunião de colegiado de
unidade no dia 08/02/2021. 2) A mesma também levantou a discussão sobre a avaliação da
participação dos alunos no ensino remoto/atividades síncronas, visto que muitas vezes
alguns alunos não participam, mas fazem todos os trabalhos pedidos ficando como uma
nota boa. 3) A professora Graça fez o relato da aluna que no semestre passado trancou a
disciplina de Gestão e se inscreveu na disciplina de Genética que os horários se interpõem.
No entanto, a aluna continuou participando das atividades assíncronas da disciplinas e foi
avaliada, mas a nota não pode ser lançada no sistema. O colegiado de curso em reunião do
dia 21/01/2021 deliberou que a nota não fosse lançada e a aluna solicitou à professora
Graça que neste semestre ela se inscrevesse na disciplina mas não a cursaria e a nota
seria a do semestre anterior. Por julgar esse tema importante a plenária decidiu que o
mesmo seria Ponto de pauta emergencial e deliberou por unanimidade que a aluna
deverá cursar a disciplina integralmente, fazer todas as atividades e ser avaliada, assim
como todos os inscritos. A plenária acordou também que a coordenação enviasse o email à
aluna explicitando essa situação. 4) A professora Kátia informou que será aberto um novo
edital para que os alunos que estão participando dos projetos de extensão do Grupo MAMA
e CECANE possam ter oportunidade de realizarem o exame de proficiência ainda nesse
semestre letivo. Nada mais havendo a tratar, eu, Silvia Pereira, lavrei a presente ata que foi
assinada por mim e pelos demais presentes.

