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EMENTA: Pauta: 1) Aprovação da ata da reunião
ordinária de 01/04/2021. 2) Discussão do estágio
realizado de forma virtual 3) organização dos GTs para
atualização do PPCs em razão das alterações aprovadas
mediante à pandemia. 4) Aumento do número de
membros do NDE. Palavra Livre.

Ao sexto dia do mês de maio de dois mil e vinte um, reuniram-se na sala virtual
https://meet.google.com/zpr-ngrp-bmq as professoras integrantes do NDE: Célia Cohen, Daniele da
Silva Bastos Soares, Kátia Ayres Monteiro, Márcia Ribeiro, Maria das Graças Gomes de A. Medeiros,
Maristela Lourenço, Rosane Valéria Viana Fonseca Rito e Thais Uekane. A Profa. Silvia Pereira presidiu
a reunião. Pauta: 1) Aprovação da ata da reunião ordinária de 01/04/2021. a ata foi aprovada. 2)
Discussão do estágio realizado de forma virtual. Discutiu-se a possibilidade de encaminhar ao
Colegiado de curso o debate sobre a realização de estágios supervisionados de forma online.
Pautaram a discussão: 1) a MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.046, DE 27 DE ABRIL DE 2021, 2) a Diretrizes
Curriculares Nacionais para o curso de Nutrição, 3) o Projeto Pedagógico do Curso. Pontuou-se que
para o estágio de Nutrição Clínica essa discussão a princípio não caberia pois não há problemas em
alocação dos alunos. Com relação à Alimentação para a Coletividade, as professoras Graça e
Maristela irão discutir junto às professoras do estágio dessa área sobre essa possibilidade e em qual
campo poderia ocorrer. No entanto, há essa demanda para o estágio de Saúde Pública, atualmente o
CECANE e o projeto MAMA estão com atividades virtuais que não se caracterizam como teóricas e
sim como práticas realizadas em encontro online. Em reunião do MNS, foi aprovado que o estágio
possa ser realizado de forma virtual desde que o campo apresente a intencionalidade e convergência
com as atividades previstas no plano de ensino da disciplina. Como encaminhamento, aprovou-se o
estágio de forma online e que os professores atuantes em cada área discutirão os critérios para que o
campo seja aprovado para a realização desta modalidade. Com relação ao projeto do MAMA, a
professora Rosane alegou que não é institucionalizado, apesar de ser um projeto cadastrado no
SIGPROJ, tal qual os campos de estágio nos quais os alunos vêm se inserindo. Assim, ela prefere
manter como projeto de extensão e não ser um campo de estágio propriamente dito. Na reunião de
julho, as professoras trarão os critérios para que o campo que deseja essa modalidade seja feita
dessa forma. 3) organização dos GTs para atualização do PPCs em razão das alterações aprovadas
mediante à pandemia. a plenária ponderou que em razão da maioria entrar em período de férias no
próximo mês seria melhor discutir esse ponto, a professora Silvia definirá ações, cronograma e os
pontos que precisam ser atualizados. 4) Aumento do número de membros do NDE Voltamos a
discutir sobre essa questão à luz do regimento e verificamos que a composição não estava paritária,
pois havia 04 membros do MNS e 02 membros do MND e os dois membros dos departamentos
externos à unidade. Como encaminhamento, as professoras do MND levarão à próxima reunião de
departamento a possibilidade de mais professores se inserirem e trarão como informe na próxima
reunião para que possamos voltar a esse ponto. Palavra livre: a professora Thais Uekane pediu para
inserirmos na próxima reunião a discussão sobre a saúde mental, assunto tratado no relatório da
pesquisa Saúde e Bem Estar na Graduação - SABEGRA UFF. Nada mais havendo a tratar, eu, Silvia
Pereira, lavrei a presente ata que foi assinada por mim e pelos demais presentes.


