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EMENTA: 1) Pauta 1.Aprovação da ata de julho. 2. 9 
Aprovar o aproveitamento do estágio não obrigatório 10 
realizado em 2019 como estágio supervisionado para 11 
2020.1, atendendo a todos os outros critérios 12 
contemplados no regulamento. 3. Aprovar a modificação 13 
do texto do  regulamento do Estágio para que 14 
contemple a mudança acima.4. Aprovar a alteração da 15 
carga horária prática da disciplina Nutrição Dietética II - 16 
antes 100% teórica, alterando para 50% prática e 50% 17 
teórica. 5.  Aprovar a alteração da carga horária prática 18 
da disciplina Nutrição Experimental - antes 100% 19 
teórica, alterando para 50% prática e 50% teórica.   2) 20 
Informes: 1. As bancas de TCC que ocorrerão ; 2. 21 
relatos de reuniões com alunos (23/07), 3. Informe 22 
sobre a oficina do Classroom para os alunos que 23 
ocorreu no dia 20/08 pela manhã, 4. Como as atividades 24 
das disciplinas Práticas Integradas serão ministradas e 25 
o processo para essa conclusão 5. disciplinas que serão 26 
oferecidas em levantamento realizado junto aos 27 
departamentos 3. Palavra Livre 28 

           29 
                               30 
 31 
Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e vinte, reuniram-se virtualmente na plataforma 32 

Google Meet, utilizando o link de acesso à sala virtual https://meet.google.com/fpt-kxvm-kqb 33 

em sessão ordinária o Colegiado do Curso de Graduação em Nutrição, sob a presidência da 34 

Coordenadora de Curso, Profª. Silvia Eliza Almeida Pereira de Freitas, e com a presença 35 

dos seguintes membros: Adriana Quintella Lobão (GBG), Amina Chain Costa (MNS), Alice 36 

Gonçalves Martins Gonzalez (MBO), Ana Paula Massadar Morel (SSE), Camila Maranha 37 

Paes de Carvalho (MNS), Claudia March Frota de Souza (MPS), Luciana Reis Malheiros 38 

(MFL), Aida Maria Bragança Bittencourt Filha (GQA), Ana Luiza Bastos (MMO), Daniele da 39 

Silva Bastos Soares (MNS), Enilce de Oliveira Fonseca Sally (MNS), Estelina Serrano de 40 

Marins Capistrano (GET), Kelly Alencar Silva (MBO), Aurelizia Maria Lemos Xavier (GIM), 41 

Mariana Sarto Figueiredo (MND), Pedro Netto Batalha (GQO), Rafaela Elvira Rozza de 42 

Menezes (MPT), Rosane Valéria Fonseca Viana Rito (MND), Maria Thereza Baptista Wady 43 

(MND),  e as representantes do Diretório Acadêmico Lieselotte Ornellas (DALO) Letícia 44 

Manacorda da Costa e Marcelly Christina Cabral dos Santos. Na qualidade de presidente da 45 

reunião, a Prof.ª Silvia fez a leitura da pauta. 1. Aprovação da ata da reunião ordinária de 46 

03 de julho de 2020: a referida ata foi aprovada pelos presentes. 2. Aprovar o 47 

aproveitamento do estágio não obrigatório realizado em 2019 como estágio 48 

supervisionado para 2020.1, atendendo a todos os outros critérios contemplados no 49 

regulamento: após discussão sobre o assunto, foi aprovado que o aluno inscrito nas 50 

disciplinas de Estágio Supervisionado está autorizado a solicitar exame de proficiência 51 

elaborada pelo coletivo dos professores dos respectivos estágios para aproveitamento de 52 

https://meet.google.com/fpt-kxvm-kqb


estágio não obrigatório, desde que consultada a PROGRAD e esta pró-reitoria permita o 53 

exame de proficiência para esta disciplina. Foi sugerido que seja estendida essa 54 

possibilidade aos alunos inscritos nas disciplinas de Estágio Supervisionado e que 55 

realizaram estágios não obrigatório em 2020, até a presente data, porém valendo apenas 56 

para o primeiro semestre de 2020, o que foi aceito pelos membros deste Colegiado. 3. 57 

Aprovar a modificação do texto do  regulamento do Estágio para que contemple a 58 

mudança acima: concluiu-se que, de acordo com a deliberação do ponto anterior, não será 59 

necessário fazer modificações, considerando a realização do exame de proficiência como 60 

forma de avaliação para aproveitamento do estágio não obrigatório. 4. Aprovar a alteração 61 

da carga horária prática da disciplina Nutrição Dietética II - antes 100% teórica, 62 

alterando para 50% prática e 50% teórica: os professores concordaram com a proposta e 63 

aprovaram. 5. Aprovar a alteração da carga horária prática da disciplina Nutrição 64 

Experimental - antes 100% teórica, alterando para 50% prática e 50% teórica: os 65 

professores concordaram com a proposta e aprovaram. Em seguida, a Prof.ª Silvia passou 66 

para o momento dos informes. 1. As bancas de TCC que ocorrerão: as bancas de TCC II 67 

estão ocorrendo desde o dia 14 de agosto de 2020 e foram amplamente divulgadas via 68 

email e mídias sociais da Faculdade de Nutrição. A Prof.ª Mariana Sarto disse que, apesar 69 

das dificuldades, tem sido uma experiência proveitosa e com resultados positivos, bem 70 

como parabenizou aos orientadores e aos alunos participantes pelo empenho, dedicação e 71 

união entre os envolvidos nesse processo. A listagem das apresentações foi encaminhada 72 

aos membros do colegiado. 2. relatos de reuniões com alunos (23/07/20): Prof.ª Sílvia 73 

disse que a Coordenação de Graduação tem feito reuniões periódicas, assim como os 74 

professores das disciplinas de Estágio Supervisionado, o que ajudou bastante para que os 75 

alunos em fase de estágio conseguissem esclarecer seus questionamento de forma mais 76 

direcionada, contribuindo para que os alunos ingressantes e os demais conseguissem 77 

também ter mais participação nas reuniões com a Coordenação. Também foi feita reunião 78 

específica para os ingressantes com a participação do DALO. 3. Informe sobre a oficina 79 

do Classroom para os alunos que ocorreu no dia 20/08/20 pela manhã: Prof.ª Sílvia 80 

relatou que a principal preocupação apresentada pelos alunos nessa reunião é quanto às 81 

formas de avaliação que serão adotadas nesse momento. 4. Como as atividades das 82 

disciplinas Práticas Integradas serão ministradas e o processo para essa conclusão: 83 

O NDE realizou duas reuniões ampliadas com todos os professores, com presença 84 

majoritária daqueles que ministram as Práticas Integradas, os quais apresentaram soluções 85 

para as atividades de campo, de forma que não demandassem visitas presenciais aos 86 

locais de atuação do nutricionista, mas que viabilizassem alguma aproximação desses 87 

locais para os alunos. A Prof.ª Enilce informou que a disciplina de Prática Integrada em 88 

Educação Infantil I ainda estava estudando sobre como faria em relação aos locais de 89 

parceria que eram antes visitados e a Prof.ª Camila enfatizou que a proposta que foi 90 

apresentada no prazo estabelecido foi adaptada para as circunstâncias atuais, mas de 91 

forma alguma incentivando o retorno presencial precocemente." 5. disciplinas que serão 92 

oferecidas em levantamento realizado junto aos departamentos: A Prof.ª Sílvia 93 

apresentou a necessidade de realizar uma reunião extraordinária para tratar dos planos de 94 

atividades que foram enviados e os que ainda serão, a fim de que os membros do 95 

Colegiado tenham tempo hábil de ler e avaliar esses documentos. A reunião extraordinária 96 

ficou agendada para o dia 27 de agosto de 2020. Após o momento dos informes, a Prof.ª 97 

Sílvia abriu a oportunidade para palavra livre. 3. Palavra Livre: A discente Marcelly 98 

perguntou se já havia algum cronograma de como ocorrerá o processo de aproveitamento 99 

dos estágios não obrigatórios, mencionando como exemplo um caso específico de uma 100 



aluna da graduação em Nutrição. As professoras Sílvia e Luciana apresentaram os 101 

esclarecimentos necessários. A Prof.ª Silvia agradeceu a presença de todos e encerrou a 102 

reunião, lavrando esta ata, a qual data e assina. Niterói, vinte de agosto de dois mil e vinte. 103 


