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Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte, reuniram-se virtualmente na 29 

plataforma Google Meet, utilizando o link de acesso à sala virtual meet.google.com/mci-30 

tuac-ovd em sessão ordinária o Colegiado do Curso de Graduação em Nutrição, sob a 31 

presidência da Coordenadora de Curso, Profª. Silvia Eliza Almeida Pereira de Freitas, e 32 

com a presença dos seguintes membros: Silvia Maria Custódio das Dôres (MND), Mariana 33 

Sarto Figueiredo (MND), Grazielle Vilas Bôas Huguenin (MND), Daniele da Silva Bastos 34 

Soares (MNS), Patrícia Henriques (MNS), Camila Maranha Paes de Carvalho (MNS), Aida 35 

Maria Bragança Bittencourt Filha (GQA), Estelina Serrano de Marins Capistrano (GET), 36 

Rafaela Elvira Rozza de Menezes (MPT), Ronald Marques dos Santos (MFL), Kelly Alencar 37 

Silva (MBO), André Lopes Fuly (GCM), Adriana Quintella Lobão (GBG), Pedro Netto 38 

Batalha (GQO), Aurelizia Maria Lemos Xavier (GIM), Claudia March Frota de Souza (MPS), 39 

Valter Lúcio de Oliveira (GSO), Ana Luiza Bastos (MMO) e os representantes do Diretório 40 

Acadêmico Lieselotte Ornellas (DALO) Marcelly Christina Cabral dos Santos, Matheus 41 

Antonio Pereira de Freitas, Letícia Manacorda da Costa. Também participaram desta 42 

reunião como convidadas a Prof.ª Ursula Viana Bagni (MNS), a Prof.ª Claudia Maria 43 

Antunes Uchôa Souto Maior (MIP, que é a chefe deste departamento, como substituta de 44 

seus representantes oficiais durante esta reunião) e a discente Amanda Carneiro Ferreira 45 

de Freitas. Na qualidade de presidente da reunião, a Prof.ª Silvia deu início à reunião com 46 

os seguintes pontos de pauta. 1. Aprovação da ata de reunião ordinária de outubro: a 47 

ata foi aprovada, com os devidos ajustes realizados. 2. Aprovação da criação da 48 

disciplina Nutrição Inclusiva a ser ofertada em 2021.1: a Prof.ª Ursula apresentou a 49 

disciplina citada, a qual foi aprovada em reunião do Departamento de Nutrição Social. Os 50 



membros do Colegiado de Curso parabenizaram esta iniciativa e a Prof.ª Claudia informou 51 

que tem abordado na matéria de Saúde Pública assuntos relacionados ao que se propõe 52 

estudar a disciplina Nutrição Inclusiva, o que tornaria favorável haver uma parceria, criando 53 

debates transversais. A disciplina Nutrição Inclusiva foi aprovada com unanimidade pelo 54 

Colegiado de Curso para ser criada e ofertada. 3. Aprovação de ampliação de 30h para 55 

40h semanais o tempo máximo de estágio no Curso de Nutrição: Prof.ª Silvia 56 

apresentou a proposta de ampliação de carga horária específica para o próximo período 57 

(2020.2), considerando documentos que respaldam a viabilidade para este fim, a 58 

disponibilidade de tempo do aluno estagiário, do campo de estágio e aqueles casos de 59 

alunos que já apresentaram os trabalhos de conclusão de curso. Após discussão das 60 

condições apresentadas, os membros aprovaram a ampliação da carga horária para o 61 

semestre 2020.2 como viável. 4. Discussão de critérios para aceitação dos pedidos de 62 

quebra de co e pré-requisitos: considerando o atual momento em que algumas disciplinas 63 

essencialmente práticas não puderam ser ofertadas no período de 2020.1, devido à 64 

pandemia de COVID-19, serão considerados os critérios já adotados para concessão de 65 

quebra de co e pré-requisito. Conforme foi proposto na reunião, as solicitações serão 66 

enviadas para a Coordenação de Graduação, que encaminhará aos departamentos das 67 

disciplinas que os alunos desejam cursar para análise prévia e, finalmente, cada caso será 68 

avaliado pelo Colegiado de Curso em caráter decisivo. Os alunos deverão encaminhar seus 69 

pedidos até o dia vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte. Os pareceres dos 70 

professores à Coordenação de Curso precisarão ser devolvidos em até uma semana, a 71 

partir da data de envio do pedido para o departamento. Os pedidos serão avaliados na 72 

reunião do Colegiado de Curso a ser realizada no mês de dezembro de dois mil e vinte.  5. 73 

Decano do Colegiado de Curso para substituição nas férias da Prof.ª Sílvia Pereira 74 

(15/12/20 a 29/12/20 e 05/01/21 a 19/01/21): Prof.ª Sílvia comunicou seus períodos de 75 

férias ao Colegiado e, como ainda não tem um vice-coordenador, solicitou que um decano 76 

do Colegiado possa substituí-la nesses momentos. Durante a reunião, nenhum professor se 77 

disponibilizou visto que também estarão de férias nesse período. Os membros sugeriram 78 

que seja feita uma reunião de Colegiado no final de janeiro de dois mil e vinte e um. 6. 79 

Recurso do aluno Iago Daher Cardoso: O aluno apresentou uma carta na qual solicita o 80 

aproveitamento de período em que participou de estágios não obrigatórios realizados entre 81 

os anos de dois mil e dezessete e dois mil e dezoito como carga horária de Estágio 82 

Supervisionado em Saúde Pública, argumentando que já apresentou o TCC e cumpriu os 83 

demais créditos do curso, faltando-lhe apenas cumprir a carga horária referente aos 84 

estágios. Ele declarou estar ciente de que não se enquadrava em determinados critérios 85 

estabelecidos para obter a aprovação no exame de proficiência adotado para tal finalidade 86 

no período de 2020.1, em decorrência das dificuldades impostas pela pandemia de 87 

conseguir realizar estágios presencialmente. Embora as instituições nas quais o aluno 88 

realizou os estágios sejam de referência na área de Saúde Pública e, considerando os 89 

critérios estabelecidos em reuniões de Colegiado de Curso, verificou-se que ainda lhe 90 

faltaria o estágio em Coletividade também para ser cursado, o que demandaria ao discente 91 

permanecer mais um período na Graduação em Nutrição. Com isso, o solicitante realizaria 92 

os dois estágios faltantes no próximo período letivo. Desta forma, visando não abrir 93 

precedentes a outros possíveis candidatos que apresentem as mesmas características de 94 

solicitação e respeitar o que foi tratado como critério para dar entrada para esse tipo de 95 

pedido, a solicitação do estudante foi indeferida. Contudo, a partir de sugestões feitas pelos 96 

membros deste Colegiado, foi proposta a revisão de critérios do exame de proficiência para 97 

o próximo período letivo. Em seguida, a Prof.ª Silvia passou para o momento dos informes. 98 

1. Resultado ENADE 2019: Prof.ª Sílvia agradeceu e parabenizou a todos pelo resultado 99 



da nota cinco obtida no ENADE 2019, bem como o trabalho desempenhado à frente da 100 

Coordenação de Graduação pelas professoras Gabrielle de Souza Rocha, Maristela Soares 101 

Lourenço e Juliana dos Santos Vilar. 2. Disciplinas e atividades práticas que não foram 102 

oferecidas em 2020.1 – retorno dos departamentos: Prof.ª Sílvia informou que os 103 

departamentos ainda estão enviando as respostas e se dispôs a apresentá-las na próxima 104 

reunião. 3. Relatoria do feedback dos alunos sobre o ensino remoto – participação do 105 

DALO: foram feitos dois formulários, um pela Coordenação de Graduação e outro pelo 106 

DALO. O representante do Diretório Matheus apresentou os resultados que ajudaram a 107 

identificar as dificuldades dos estudantes do curso de Nutrição quanto ao ensino remoto, 108 

que poderão contribuir para a busca por melhorias nesse processo. Ao todo, na pesquisa 109 

desenvolvida pelo DALO, vinte alunos que ingressaram entre os anos de dois mil e quatroze 110 

e dois mil e vinte responderam (apenas os ingressantes de dois mil e dezenove não se 111 

manifestaram). Sete participantes disseram ter dificuldade de acesso à rede de internet e, 112 

dentre estes, um respondeu que tentou participar de algum edital de acessibilidade 113 

promovido pela UFF, porém não conseguiu ser contemplado, ao passo que quatro 114 

conseguiram. Quando perguntados sobre a prática do ensino remoto, quatorze estudantes 115 

de Nutrição responderam ter encontrado dificuldades para isso. Entre as descrições 116 

daqueles que relataram ter dificuldades, destacaram-se respostas como a dificuldade de 117 

estudar sozinho, problemas no acesso à internet, excesso de atividades, prazos curtos que 118 

acabam causando prejuízos na aprendizagem, assim como outras. Prof.ª Sílvia falou que os 119 

resultados obtidos na pesquisa feita pela Coordenação se assemelham aos que foram 120 

apresentados pelo DALO, sendo que participaram desta pesquisa duzentos e onze 121 

estudantes de Nutrição, que correspondem a cinquenta e quatro por cento dos alunos 122 

atualmente inscritos. Durante a reflexão gerada sobre os resultados apresentados, a Prof.ª 123 

Claudia March destacou que não percebeu movimentação alguma dos órgãos da UFF para 124 

fazer uma pesquisa semelhante com os professores. Outro destaque foi para a importância 125 

empatia ao discente, sensibilizando-se com as dificuldades expostas. 4. Encaminhamento 126 

do Regimento do Colegiado de Curso para apreciação e finalização na reunião de 127 

dezembro. Prof.ª Sílvia sugeriu que a continuidade da discussão sobre o Regimento do 128 

Colegiado de Curso seja realizado em dezembro, a fim de que os membros do Colegiado 129 

tenham mais tempo para apreciação deste. 5. Formação de uma comissão para discutir 130 

a oferta de estágios no segundo semestre de 2020: Prof.ª Sílvia informou que o MNS 131 

aprovou a formação de uma comissão para discutir a oferta de estágios no segundo 132 

semestre letivo de dois mil e vinte. Após o momento dos informes, Prof.ª Sílvia abriu 133 

oportunidade para a palavra livre. 3. Palavra Livre: Marcelly sugeriu que houvesse a 134 

participação de algum aluno de Nutrição na comissão que discutirá a oferta de estágios 135 

supervisionados no segundo semestre letivo de dois mil e vinte. Como esse assunto foi 136 

discutido em reunião departamental e não há a participação de alunos nesse tipo de fórum, 137 

bem como no NDE, onde também será debatido esse ponto, mas que também não há 138 

participação discente. Entretanto, a Prof.ª Sílvia verá a possibilidade disso acontecer neste 139 

caso específico. Marcelly também aproveitou o momento para pedir informações sobre 140 

como está transcorrendo o estágio de Nutrição Clínica, ao que a Prof.ª Grazielle 141 

prontamente respondeu, oferecendo todos os esclarecimentos solicitados. Terminados os 142 

assuntos, a Prof.ª Silvia agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, lavrando esta 143 

ata, a qual data e assina. Niterói, dois de outubro de dois mil e vinte. 144 

 

 

 

 



REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DE NUTRIÇÃO 

NITERÓI EM 04/11/2020 

MEMBRO SUPLENTE  DEP  ASSINATURA 

1Ana  Paula Massadar 

Morel 

Pablo Silva Machado Bispo 

dos Santos  
SSE 

 

2Mª Thereza Baptista 

Wady 

Silvia Mª Custodio das dores 
MND 

ok (Silvia) 

3Mariana Sarto 

Figueiredo 

Vânia Mayumi Nakajima 
MND 

ok 

4Rosane Rito Grazielle Huguenin  MND ok (Grazielle) 

5Daniele da Silva Bastos 

Soares  

Amina Chain Costa 
MNS 

ok 

6Patrícia Henriques Enilce de Oliveira Fonseca 

Sally 
MNS 

ok 

7Camila Maranha Paes 

de Carvalho  

Vivian Wahrlich 
MNS 

ok 

8Aída Maria Bragança 

Bittencourt Filha 

Rafael Machado Dornellas 
GQA 

ok 

9Estelina Serrano de 

Marins Capistrano  

Luis Guillermo Coca Velarde 
GET 

ok 

10Rafaela Elvira Rozza 

de Menezes 

Rafael Braga Petito  
MPT 

ok 

11Luciana Reis 

Malheiros  

Ronald Marques dos Santos  
MFL 

ok (Ronald) 

12Kelly Alencar Silva  Josiane Roberto Domingues  MBO ok 

13André Lopes Fuly Luiz Mors Cabral   GCM ok 

14Aloysio de Melo F. 

Cerqueira 

Márcia R. P. da Silva 
MIP 

ok (Claudia Uchôa – chefe 

do departamento) 

15Adriana Q. Lobão Luiz Roberto Zamith C. Leal GBG ok 

16Pedro Netto Batalha  Vanessa do Nascimento GQO ok 

17 Aurelizia Maria Lemos 

Xavier  

 Amanda Torrente de 

Carvalho  
GIM 

ok 

18Antonio Carlos F. 

Soares da Cunha 

Marco Antônio Vargas 
SEN 

 

19Cláudia March Frota 

De Souza 

Verônica Silva Fernandez 
MPS 

ok 

20 Valter Lúcio de 

Oliveira  

Marcelo Pereira de Mello   
GSO 

ok 

21Valmir Sbano  GSI  

22Ana Luiza Bastos  Ellen Cortez Contreiras MMO ok 

23José Maurício 

Saldanha Alvarez 

 
GEC 

 

24  
DALO 

ok (Marcelly, Matheus, 

Letícia) 

 


