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EMENTA: 1) Pauta 1. Aprovação das atas das reuniões ordinária de 04 dezembro 8 

de 2019, extraordinária de 03 de março 2020 e extraordinária de 11 de maio de 9 

2020; 2. Aprovar as atividades realizadas no período da pandemia mediadas por 10 

tecnologia mediante a declaração do professor, como atividades acadêmicas 11 

emergenciais, desde que sejam realizadas de acordo com as orientações da 12 

PROGRAD; 3. Aprovar atividades da disciplina Prática de TCC II, atividades 13 

acadêmicas emergenciais como ministrada pela professora Mariana Sarto, incluindo 14 

a defesa do trabalho de acordo com a decisão 110/2020 CEPEx;  2) Informes; 3) 15 

Palavra Livre 16 

 17 

Aos três dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniram-se 18 

virtualmente na plataforma Google Meet, utilizando o link de acesso à sala virtual 19 

meet.google.com/jux-gyys-fte, reuniu-se em sessão extraordinária o Colegiado do 20 

Curso, sob a presidência da Coordenadora de Curso, Profª. Silvia Eliza Almeida 21 

Pereira de Freitas, e com a presença dos seguintes membros: André Lopes Fuly 22 

(GCM), Antonio Carlos Fiorencio Soares da Cunha (SEN), Camila Maranha Paes de 23 

Carvalho (MNS), Claudia March Frota de Souza (MPS), Mariana Sarto Figueiredo 24 

(MND), Patrícia Henriques (MNS), Luciana Reis Malheiros (MFL), Alice Gonçalves 25 

Martins Gonzalez (MBO), Aida Maria Bragança Bittencourt Filha (GQA), Aloysio de 26 

Melo Figueiredo Cerqueira (MIP), Ana Luiza Bastos (MMO), Ana Paula Massadar 27 

Morel (SSE), Daniele da Silva Bastos Soares (MNS), Amina Chain Costa (MNS), 28 

Enilce de Oliveira Fonseca Sally (MNS), Estelina Serrano de Marins Capistrano 29 

(GET), Kelly Alencar Silva (MBO), Pedro Netto Batalha (GQO), Aurelizia Maria 30 

Lemos Xavier (GIM), Rafaela Elvira Rozza de Menezes (MPT), Rosane Valéria 31 

Fonseca Viana Rito (MND), Maria Thereza Baptista Wady (MND), e os 32 

representantes do Diretório Acadêmico Lieselotte Ornellas (DALO) Taís Rabe 33 

Gonçalves, Matheus Antonio Pereira Freitas e Letícia Manacorda da Costa. A 34 

professora Ana Maria Motta Ribeiro (GSO) justificou sua ausência a esta reunião. 35 

Na qualidade de presidente da reunião, a Prof.ª Silvia fez a leitura da pauta. 1. 36 

Aprovação das atas das reuniões ordinária de 04 dezembro de 2019, 37 

extraordinária de 03 de março 2020 e extraordinária de 11 de maio de 2020: 38 

todas as atas foram aprovadas pelos presentes. 2. Aprovar as atividades 39 

realizadas no período da pandemia mediadas por tecnologia mediante a 40 

declaração do professor, como atividades acadêmicas emergenciais, desde 41 

que sejam realizadas de acordo com as orientações da PROGRAD: após 42 

discussão deste ponto de pauta, chegou-se à resolução de aguardar a 43 

regulamentação do CEPEx referentes às recentes normativas estabelecidas. 3. 44 

Aprovar atividades da disciplina Prática de TCC II, atividades acadêmicas 45 

emergenciais como ministrada pela professora Mariana Sarto, incluindo a 46 

http://meet.google.com/jux-gyys-fte


defesa do trabalho de acordo com a decisão 110/2020 CEPEx: após discussão 47 

deste ponto de pauta, chegou-se à resolução de aguardar a regulamentação do 48 

CEPEx referentes às recentes normativas estabelecidas. Em seguida, a Prof.ª Silvia 49 

passou para o momento dos informes. 1. Mudança do email da Coordenação de 50 

Graduação em Nutrição: será informado quando o novo email da Coordenação 51 

passará a ser utilizado, cujo endereço é mgn.cmn@id.uff.br, após migração dos 52 

contatos do email antigo para este atual. 2. Questionário sobre atividades 53 

acadêmicas emergenciais: a Coordenação de Graduação em Nutrição enviará um 54 

email com um questionário sobre as atividades acadêmicas emergenciais que estão 55 

sendo aplicadas ao curso de Nutrição atualmente. 3. Fórum da PROGRAD, GT do 56 

CEPEx, chefias de departamentos e coordenações: no dia 04 de junho de 2020 57 

acontecerá um fórum promovido pela PROGRAD e GT do CEPEx como a 58 

participação de chefias de departamentos e coordenadores de cursos, com a pauta 59 

“Ensino mediado por tecnologias digitais: desafios e propostas”. 4. Mensagem do 60 

SERES, enviada pelo sistema e-MEC em 23 de maio 2020: foi enviada uma 61 

mensagem pela Secretaria de Regulação da Educação Superior (SERES), através 62 

do sistema e-MEC, para as Instituições de Educação Superior (IES), com o assunto 63 

"Reforço à proibição contida no art. 1º, § 3º, da Portaria nº 343/2020"; foi sugerido 64 

que aproveitasse o fórum do dia 04 de junho de 2020, pois provavelmente a 65 

PROGRAD e o GT do CEPEx poderiam tratar deste assunto também. 5. Indicações 66 

para a Biblioteca da Faculdade de Nutrição: A Prof.ª Enilce informou que 67 

encaminhará suas indicações bibliográficas a serem adquiridas para incluir na 68 

Biblioteca da Faculdade de Nutrição. 6. Solicitação de indicações de temas de 69 

interesse da Nutrição sobre Fisiologia: A Prof.ª Luciana solicitou que fosse 70 

encaminhado por email os temas de interesse da graduação em Nutrição referentes 71 

ao âmbito da Fisiologia. 7. Sugestões sobre o processo de retorno às atividades 72 

presenciais: A Prof.ª Aida comunicou sobre a importância de elaborar e discutir 73 

sugestões sobre o processo de retorno às atividades presenciais, considerando 74 

inclusive a possibilidade de haver uma transição gradual entre as fases à distância e 75 

efetivamente presencial, visto que há uma grande preocupação da Universidade 76 

Federal Fluminense quanto às condições de trabalho e de desenvolvimento das 77 

atividades acadêmicas. Após este momento, a Prof.ª Silvia passou para a palavra 78 

livre e encaminhamentos diversos. Houve o questionamento de vários professores 79 

sobre o acesso da Reitoria como usuário nas turmas do Google Classroom, gerando 80 

a sugestão de que fosse revisto pela Reitoria a necessidade de permanência deste 81 

usuário (classroom.graduacao3@id.uff.br) nas turmas. Foi solicitado pelos 82 

professores à Coordenação o reenvio dos critérios para que as atividades sejam 83 

consideradas como complementares. A Prof.ª Silvia agradeceu a presença de todos 84 

e encerrou a reunião lavrando esta ata, a qual data e assina. Niterói, três de junho 85 

de dois mil e vinte. 86 
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