UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA de 10 de outubro de 2018.
EMENTA: 1) Informes; 2) Pauta; 3) Palavra livre.
Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às treze horas e
trinta minutos, na sala quatrocentos e treze da Faculdade de Nutrição Emília de
Jesus Ferreiro, reuniu-se em Sessão Ordinária, o Colegiado do Curso, sob a
presidência da Coordenadora do Curso Professora Gabrielle de Souza Rocha e
com a presença dos seguintes membros: Ana Paula Massadar Morel (SSE),
Maria Thereza Baptista (MND), Juliana dos Santos Vilar (MND) , Maristela
Lourenço (MNS), Roseane Barbosa (MNS), Luiz Guillermo Coca Velarde (GET),
Rafael Braga Petito (MPT) , Marcia Ribeiro Pinto da Silva ( MIP), Aurelízia Maria
lemos Xavier (GIM) e Ana luiza Bastos (MMO), Marcelly Christina Cabral dos
Santos (DALO). Com faltas justificadas dos seguintes membros: Luciana
Malheiros (MFL) e suplente, Josiane R. Domingues (MBO) e Suplente e Marcia
Narcizo (GQO) e suplente A Professora Gabrielle, com a anuência dos membros
do Colegiado, iniciou a reunião pelos informes: 1) Relatório da Visita do MEC. A
professora Gabrielle agradeceu a todos pelo esforço que foi feito para cumprir
todas as demandas. Falou das situações ocorridas durante a visita e informou
que o curso ficou com conceito quatro. 2) avaliação do currículo / reforma
curricular / adequação do PPC: Após a visita do MEC foram encontradas
algumas falhas, também devido a demora da visita que estava para ser feita
desde de 2015, e será necessária uma nova avaliação de todo o conteúdo para
se adequar as diretrizes junto ao NDE. 3) Revisão do regimento do colegiado
de curso: Essa revisão também terá que ser feita junto ao NDE. Terminado os
informes, a Professora Gabrielle passou aos seguintes pontos de pauta: 1)
Aprovação da ATA do mês de agosto de 2018: Aprovada por unanimidade; 2)
Regulamento de TCC, fichas de avaliação e encaminhamento para RIUFF: A
professora Gabrielle explicou sobre os itens alterados no regulamento e sobre os
procedimentos do RIUFF, alguns professores tiraram dúvidas sobre os novos
procedimentos para apresentação dos TCCs em artigos e revisão bibliográfica e
após foi aberta a votação e o regulamento foi aprovado por todos 3) Processo de
Revalidação de Diploma de Graduação número 23069.005784/2018-19 –
Alejandra Cecilia Cardozo: A professora Gabrielle explicou sobre o processo e
fez a leitura da conclusão feita pela Comissão de revalidação para os membros
que será incluída no processo para resposta a requerente. A proposta da
comissão é de que a requerente faça uma avaliação ou curse as disciplinas que
não se adequam ao currículo apresentado, em relação ao nosso currículo em
vigor. Todos aprovaram a proposta por unanimidade.
4) Processos de
transferência interinstitucional: Processo: 23069.008728/2018-28 – Ana
Carolline Gomes de Oliveira – UFRJ Após leitura do processo os membros
deferiram a solicitação por unanimidade, Processo 23069.008656/2018-19 –
Lucas Rebel de Siqueira Acha Gomes- UERJ Após leitura do processo os
membros deferiram a solicitação por unanimidade; 5) Processo de reingresso
sem concurso publico: Processo 23069.042081/2018-63 – Natalia Emmerick
de Alcantara – Medicina Veterinária UFF- Após leitura do processo os

membros deferiram a solicitação por unanimidade; 6) Pedido de quebra de prérequisito – Tainá D´Aiuto – 215009087- A aluna solicitou a quebra de pré-requisito
para realizar as disciplinas de Fundamentos de pesquisa em Nutrição I
( MNS00040) junto com a disciplina de Métodos e técnicas de pesquisa em
Nutrição II (MNS00046): Apos leitura dos motivos e após consulta aos
professores responsáveis pela disciplina que informaram não haver problemas
em serem feitas juntas, o colegiado aprovou por unanimidade a solicitação para
auxiliar o andamento dos estudos da aluna. 7) Notificação aos departamentos
MNS e MND para envio dos nomes dos professores que irão compor a
chapa para próxima gestão da coordenação de curso: a professora Gabrielle
explicou que na reunião de colegiado de unidade, ocorrida no dia anterior a esta,
ficou definido que a professora Maristela a substituirá no período de licença
maternidade e após esse período, será feita nova eleição. A professora Juliana
Vilar vai compor a nova chapa para concorrer ao cargo de coordenadora do curso
juntamente com um professor do MNS (ainda não definido); 8)
Encaminhamentos de alunos com problemas de saúde mental: após o
episódio de suicídio ocorrido em setembro com a aluna Marina, o NDE sugeriu
que entrássemos em contato com a PROAES, que nos direcionou ao DASE. A
diretora Nathália, da divisão em questão, agendou uma reunião com a professora
Gabrielle e a professora Luciana Malheiros também pode estar presente. A
Nathália explicou que em situações de urgência, o familiar deve ser
imediatamente notificado e deve-se ligar para o número 192 (SAMU) ou
bombeiros (193) solicitando uma equipe psiquiátrica na ambulância. Para casos
de tratamento, a indicação é que o aluno seja orientado a procurar o SUS (os
números e contatos serão enviados por ela para ampla divulgação). Para 2019, a
Nathália sugeriu que fossem feitas palestras e rodas de conversa com o objetivo
de prevenirmos e cuidarmos da saúde mental de todos (alunos, professores e
funcionários). Terminado os pontos de pauta, foi aberta a palavra livre e não
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, a professora Gabrielle agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião lavrando esta ata a qual data e assina.
Niterói, dez de outubro de dois mil e dezoito.

