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 4 

EMENTA: 1)Informes; 2) Pauta; 3) 5 
Palavra livre. 6 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete , às treze 7 
horas e trinta minutos, na sala 613, da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus 8 
Ferreiro, reuniu-se em Sessão Ordinária, o Colegiado do Curso, sob a 9 
presidência da Coordenadora do Curso Prof.ª Gabrielle de Souza Rocha e com 10 
a presença dos seguintes professores: Maria Thereza Baptista (MND), Manuela 11 
Dolinsky (MND), Vivian Wahrlich (MNS), Daniele Mendonça (MNS), Rafael 12 

Braga Petito (MPT), Luciana Malheiros (MFL), Aloysio de Melo F. Cerqueira 13 
(MIP), Luiz Roberto Zamith (GBG), Márcia Borges (GQO), Aurelizia Lemos 14 

(GIM), Claúdia March (MPS), e com faltas justificadas dos seguintes membros: 15 
Lúcia Rosa (MNS), Sílvia Pereira (MNS), Aída Maria Bittencourt (GQA), Luiz 16 
Guillermo (GET), Márcia Barreto (MBO), André Lopes Fuly e suplente (GCM) e 17 
Vanessa do Nascimento (GQO) . Com a anuência dos membros do colegiado, 18 

a professora Gabrielle iniciou a sessão pelos informes: 1)Avaliação 19 
Institucional: A professora Gabrielle explicou a importância dessa avaliação 20 

também para o MEC e que é fundamental que se aumente o número de 21 
avaliações feitas. E que o sistema está aberto até o dia 30/04/2017; 2) Visita 22 
do MEC. Informado que não temos a data definida, que estamos atualizando a 23 

documentação e foi solicitado os RADs com comprovantes impressos de 2016 24 
e a documentação de 2014 e 2015 de quem ainda não entregou (todos os 25 

docentes que ministram aulas para o curso de nutrição, devem enviar a 26 
documentação solicitada); 3) Formulários 13: Foi solicitado novamente a 27 

entrega dos formulários atualizados. Terminando os informes a Professora 28 
Gabrielle iniciou a pauta: 1) Aprovação da Ata do mês de março de dois mil 29 

e dezessete: Aprovada por unanimidade; 2) Entrega dos RADs 2016 e seus 30 

comprovantes: A professora Gabrielle Solicitou os Rads que, como na reunião 31 
passada foi acordado que seria hoje o prazo para entrega. Os membros dos 32 

departamentos MPT, GBG enviaram o RAD mas sem os comprovantes, MND e 33 
MNS entregarão no dia 19/04 e foi novamente avisado aos membros dos 34 
departamento GIM e MPS a urgência na entrega. 3) Pedido de extensão de 35 

período da aluna Brunelle Vieira dos Santos: Após lido o relato da aluna, a 36 
solicitação de mais dois períodos para a conclusão do curso foi aprovada. 4) 37 

Disciplinas de Avaliação Continuada: A professora Gabrielle solicitou aos 38 
membros a resposta sobre as disciplinas que são de Avaliação contiuada. O 39 

departamento MNS enviou as atas das reuniões de departamento para que as 40 
disciplinas optativas: Alimentação Escolar, Nutrição e Meio Ambiente, Métodos 41 
de Avaliação de Cardápio, Abordagem Multidisciplinar da Obesidade e História 42 

da Alimentação Brasileira e as disciplinas de Práticas Integradas ministradas 43 
por esse departamento sejam aprovadas por este colegiado como avaliação 44 

continuada. Quanto às disciplinas obrigatórias oferecidas por esse 45 
departamento (MNS), as disciplinas de práticas integradas foram consideradas 46 
ser de avaliação continuada e, portanto, dispensam a aplicação da VS. Por 47 
unanimidade, todas foram aprovadas. A professora Gabrielle solicitou aos 48 
membros dos outros departamentos que também nos enviem essa 49 



documentação (ata departamental) para que as disciplinas sejam aprovadas 50 

pelo colegiado. Terminando os pontos de pauta foi posto a palavra livre. A 51 
Professora Luciana Malheiros informou sobre a falta de iluminação das 52 

Escadas do Instituto Biomédico e solicitou auxílio também da Faculdade de 53 
Nutrição e dos membros para que possam enviar memorandos para a 54 
PROAES reclamando e solicitando o reparo. A professora Luciana também 55 
solicitou que na reunião de Fórum de Coordenadores fosse falado sobre o 56 
Calendário da UFF e solicitar alguma forma para que os feriados e pontos 57 

facultativos fossem colocados ou retirados para que não haja dúvidas em 58 
nenhum setor e que não fique na responsabilidade de cada diretoria informar 59 
no dia se haverá ou não atividades. A professora Gabrielle falou sobre o não 60 
pagamento dos funcionários terceirizados e sobre a paralisação destes. A 61 
professora Aurelizia falou sobre o programa de Tutoria que já iniciou as 62 

atividades com os alunos do primeiro período apesar da demora no processo 63 
seletivo. A professora Manuela falou sobre o IX Workshop de Nutrição 64 
Funcional, tema Alimentos funcionais no Controle do Peso, que será realizado 65 

no auditório do Instituto de Geociências da UFF e solicitou a doação de frascos 66 
de vidro com tampa de plástico no dia 18/05/2017. A profa Manuela também 67 
comunicou a abertura da terceira turma do curso de atualização em nutrição 68 

funcional. A professora Vivian falou sobre abertura do Mestrado Acadêmico - 69 
Ciências da Nutrição e que ela e a professora Milena serão as coordenadoras. 70 
A primeira seleção acontecerá em agosto de 2017 com previsão de abertura de 71 

18 vagas. Terminando a Palavra Livre a professora Gabrielle de Souza Rocha 72 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião lavrando esta ata a qual 73 

data e assina. Niterói, dezoito de abril de dois mil e dezessete. 74 


