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EMENTA: 1) Pauta única. Atividades extracurriculares para os alunos de Nutrição, 8 
no intuito de realizar interação entre professor e alunos, bem como ampliar o 9 

conhecimento na área de Nutrição 10 

  11 

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas, utilizando o 12 

aplicativo Google Meet, utilizando o link de acesso à sala vitual  13 

meet.google.com/bki-thet-egi, reuniu-se em sessão extraordinária o Colegiado do 14 

Curso, sob a presidência da Coordenadora de Curso, Profª. Silvia Eliza Almeida 15 

Pereira de Freitas, e com a presença dos seguintes membros: André Lopes Fuly 16 

(GCM), Antonio Carlos Fiorencio Soares da Cunha (SEN), Claudia March Frota de 17 

Souza (MPS), Mariana Sarto Figueiredo (MND), Patrícia Henriques (MNS), Luis 18 

Guillermo Coca Velarde (GET), Aida Maria Bragança Bittencourt Filha (GQA), 19 

Aloysio de Melo Figueiredo Cerqueira (MIP), Ana Luiza Bastos (MMO), Ana Paula 20 

Massadar Morel (SSE), Daniele da Silva Bastos Soares (MNS), Amina Chain Costa 21 

(MNS), Enilce de Oliveira Fonseca Sally (MNS), Estelina Serrano de Marins 22 

Capistrano (GET), Kelly Alencar Silva (MBO), Pedro Netto Batalha (GQO), Adriana 23 

Quintella Lobão (GBG), Aurelizia Maria Lemos Xavier (GIM), Rafael Braga Petito 24 

(MPT), Rafaela Elvira Rozza de Menezes (MPT), Rosane Valéria Fonseca Viana 25 

Rito (MND), Maria Thereza Baptista Wady (MND), Vânia Mayumi Nakajima (MND) e 26 

as representantes do Diretório Acadêmico Lieselotte Ornellas (DALO) Kamilla Carla 27 

Bertu Soares, Marcelly Christina Cabral dos Santos e Taís Rabe Gonçalves. As 28 

professoras Camila Maranha Paes Carvalho (MNS), Ana Maria Motta Ribeiro (GSO) 29 

e Luciana Reis Malheiros (MFL) justificaram suas ausências a esta reunião. Na 30 

qualidade de presidente da reunião, a Prof.ª Silvia fez a leitura da pauta, que era 31 

discutir sobre a oferta de atividades acadêmicas emergenciais (nomeada desta 32 

forma pelo CEPEX decisão no. 110/2020 25.05.2020; denominadas como atividades 33 

extracurriculares nesta reunião) para os alunos de graduação da Faculdade de 34 

Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, no intuito de realizar interação entre professor e 35 

alunos, bem como ampliar o conhecimento na área de Nutrição. Foram 36 

apresentados pela presidente da reunião os principais pontos de um questionário 37 

realizado com os alunos do curso de graduação em Nutrição e as orientações 38 

básicas da PROGRAD em relação a este período - as atividades não podem valer 39 

nota, não podem ser consideradas como matéria dada, atender aos alunos 40 

excedentes, entre outras. Sobre a oferta das atividades extracurriculares, foram 41 

apresentadas algumas ponderações. Prof. Guillermo comunicou que para o seu 42 

departamento não há condições de realizá-las, devido ao fato de que os alunos que 43 

apresentam um comportamento mais isolado poderiam não conseguir acompanhar 44 

os demais. Prof.ª Cláudia apresentou o resultado de uma discussão feita em seu 45 

departamento sobre o assunto e o seu posicionamento não favorável à oferta 46 

dessas atividades, considerando as dificuldades tecnológicas de alunos e 47 

professores. Prof. Aloysio informou que seu departamento tem mantido as reuniões, 48 

que tem percebido nos alunos dificuldades para realizar atividades à distância e que 49 

foi criado um grupo de trabalho na unidade para refletir sobre como retornar às 50 
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atividades acadêmicas. Prof. Pedro disse que seu departamento não pretende 51 

aderir à oferta de atividades extracurriculares. Prof. André comunicou que tem 52 

mantido contato com os alunos como medida de manter a aproximação com eles, 53 

sem que isso caracterize a adoção da modalidade de educação à distância. Prof.ª 54 

Mariana chamou a atenção para verificar o que fazer em relação aos alunos de TCC 55 

II, no tocante à condição de acesso e à criação de módulos que assegurem a 56 

defesa dos trabalhos, desde que não prejudiquem outros alunos, dependendo do 57 

que for viável conforme o regimento do curso e das normas regulamentadoras da 58 

disciplina de TCC II. Prof. ª Silvia indagou aos presentes sobre a possibilidade de 59 

gerar algum tipo de documento e/ou certificado de participação nas atividades 60 

extracurriculares, para que as horas dessas atividades servissem para computar 61 

como atividades complementares no sistema. A Coordenação de Graduação em 62 

Nutrição comunicou aos professores, que desejassem obter os endereços de email 63 

dos alunos inscritos e excedentes que não possuíssem um endereço de email 64 

IdUFF, que eles poderiam contar com o apoio desta Coordenação para o que fosse 65 

necessário neste momento. A Profª. Silvia agradeceu a presença de todos e 66 

encerrou a reunião lavrando esta ata, a qual data e assina. Niterói, onze de maio de 67 

dois mil e vinte. 68 


