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EMENTA: 1) Pauta 1.Aprovação da ata de junho, 2. Aprovar as atividades AAC: utilizar a 9 
carga horária das atividades das disciplinas que estão ocorrendo como atividades 10 
complementares. 2) Informes: 1. relato da reunião com os orientadores de TCC 2 11 

(24/06/20); 2. relatos de reuniões com alunos (25/06/20), 3. Fórum da PROGRAD com os 12 
coordenadores de curso da área da Saúde (25/06/20), 4. NDE (02/07/20); 5. Relato dos 13 

questionários junto aos professores e alunos sobre acessibilidade digital 3. Palavra Livre 14 
           15 
                               16 
 17 
Aos três dias do mês de julho de dois mil e vinte, reuniram-se virtualmente na plataforma 18 

Google Meet, utilizando o link de acesso à sala virtual meet.google.com/fav-wjye-tqa em 19 

sessão ordinária o Colegiado do Curso de Graduação em Nutrição, sob a presidência da 20 

Coordenadora de Curso, Profª. Silvia Eliza Almeida Pereira de Freitas, e com a presença 21 

dos seguintes membros: André Lopes Fuly (GCM), Adriana Quintella Lobão (GBG), Camila 22 

Maranha Paes de Carvalho (MNS), Claudia March Frota de Souza (MPS), Patrícia 23 

Henriques (MNS), Luciana Reis Malheiros (MFL), Aida Maria Bragança Bittencourt Filha 24 

(GQA), Aloysio de Melo Figueiredo Cerqueira (MIP), Ana Luiza Bastos (MMO), Daniele da 25 

Silva Bastos Soares (MNS), Enilce de Oliveira Fonseca Sally (MNS), Estelina Serrano de 26 

Marins Capistrano (GET), Kelly Alencar Silva (MBO), Aurelizia Maria Lemos Xavier (GIM), 27 

Rafaela Elvira Rozza de Menezes (MPT), Rosane Valéria Fonseca Viana Rito (MND), Maria 28 

Thereza Baptista Wady (MND), e os representantes do Diretório Acadêmico Lieselotte 29 

Ornellas (DALO) Matheus Antonio Pereira Freitas e Marcelly Christina Cabral dos Santos. A 30 

professora Mariana Sarto Figueiredo (MND) justificou sua ausência a esta reunião. Na 31 

qualidade de presidente da reunião, a Prof.ª Silvia fez a leitura da pauta. 1. Aprovação da 32 

ata da reunião ordinária de 03 de junho de 2020: a referida ata foi aprovada pelos 33 

presentes. 2. Aprovar as atividades AAC: utilizar a carga horária das atividades das 34 

disciplinas que estão ocorrendo como atividades complementares: durante a 35 

discussão sobre este ponto de pauta, sugeriu-se que o contato dos alunos por meio das 36 

disciplinas fossem utilizado como intermediação para o convite à participação das AAC, 37 

sem que necessariamente estas fiquem vinculadas às disciplinas nas quais fossem 38 

realizadas e, a fim de estender a oferta das AAC para estudantes não inscritos nas 39 

disciplinas, mas interessados em participar.Este ponto foi aprovado com o encaminhamento 40 

de que seriam computada somente as atividades realizadas após a data dessa reunião e 41 

que o registro das mesmas estejam em ata departamental e que esta seja enviada à 42 

coordenação. Em seguida, a Prof.ª Silvia passou para o momento dos informes. 1. Relato 43 

da reunião com os orientadores de TCC 2 (24/06/20): as atividades de TCC II se 44 

iniciaram hoje e serão realizadas em seis encontros com a Prof.ª Mariana Sarto, nos quais 45 

ela capacitará os alunos a apresentarem seus trabalhos de forma remota. Foi realizado um 46 

encontro com os orientadores de TCC em que toda a dinâmica e as exigências da 47 

Resolução 110/2020 do CEPEx foram esclarecidas. Desta forma, os orientadores após 48 

conversa com os orientandos expressam o aceite ou recusa com justificativa. 2. relatos de 49 

reuniões com alunos (25/06/20): estiveram presentes alunos, o Diretório Acadêmico 50 

https://meet.google.com/fav-wjye-tqa


Lieselotte Ornellas (DALO), as professoras Maria das Graças Gomes de Azevedo Medeiros 51 

(MNS) e Kátia Ayres Monteiro (MNS), totalizando a participação de cento e dez pessoas 52 

nesta reunião. Os alunos do segundo período demonstraram receio quanto à qualidade do 53 

ensino e os que mais participaram na reunião foram os atuais inscritos em estágios, 54 

principalmente em Saúde Pública. Houve muita discussão relacionada à matriz curricular do 55 

Curso de Graduação em Nutrição, a ata do encontro foi encaminhada via email aos 56 

membros desse colegiado. 3. Fórum da PROGRAD com os coordenadores de curso da 57 

área da Saúde (25/06/20): o evento foi realizado, abordando como tema as boas práticas 58 

educacionais mediadas por tecnologias digitais no ensino superior, com o intuito de discutir 59 

esta atual demanda no contexto da UFF. 4. Reunião do NDE (02/07/20): foi decidido na 60 

reunião do NDE de dois de julho de dois mil e vinte que será realizada uma reunião 61 

ampliada do NDE com os departamentos que ministram as disciplinas Práticas Integradas, 62 

no dia quinze de julho de dois mil e vinte, às nove horas. A Prof.ª Silvia enviará o convite 63 

com o link de acesso à reunião para o membro deste colegiado que quiser participar. 5. 64 

Relato dos questionários junto aos professores e alunos sobre acessibilidade digital: 65 

foi realizado um questionário sobre acessibilidade digital, que contou com a participação de 66 

trezentos e oitenta e sete estudantes do curso de Graduação em Nutrição cujo resultado 67 

final foi encaminhado ao email dos membros desse colegiado e encontra-se como anexo 68 

desta ata. Após os informes, iniciou-se o momento para palavra livre. Prof.ª Silvia 69 

comunicou que o PROIAC disponibilizou as lives que têm acontecido sobre como utilizar o 70 

Google Classroom e que a próxima ocorrerá dia dezesseis de julho de dois mil e vinte. 71 

Prof.ª Adriana também compartilhou um link do YouTube sobre a utilização do Google 72 

Classroom. A Prof.ª Silvia agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, lavrando 73 

esta ata, a qual data e assina. Niterói, três de julho de dois mil e vinte. 74 


