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Aos 10 dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, 8 
na sala quatrocentos e treze  da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, 9 
reuniu-se em Sessão Ordinária, o Colegiado do Curso, sob a presidência da 10 
Coordenadora do Curso Professora  Gabrielle de Souza Rocha e com a presença 11 
dos seguintes professores:  Maria Thereza Baptista (MND), Nara Xavier (MND) 12 
Roseane Barbosa (MNS), Patricia Henriques (MNS), Aida Mª Bittencourt (GQA), 13 
Luiz Guillermo (GET), Luciana Malheiros (MFL), Aloysio de Melo F. Cerqueira 14 
(MIP),   Adriana Q. Lobão (GBG), Márcia N. Borges (GQO), Aurelizia Lemos 15 
(GIM), e o representante do diretório acadêmico (DALO), aluno, Tianderlaine 16 
Alves. Com faltas justificadas dos seguintes professores Maristela Lourenço 17 
(MNS), Rafael Braga Petito (MPT) e Josiane R. Domingues e suplente (MBO). A 18 
Professora Gabrielle, com a anuência dos membros do Colegiado, iniciou a 19 
reunião pelos informes: 1) Visita do MEC.  A professora Gabrielle informou que 20 
ainda estamos sem data prevista; 2) RADs- Comprovantes: A professora 21 
também  solicitou os RADS e seus comprovantes do ano de 2017 digitalizados por 22 
email, aos professores que dão aula para o nosso curso; 3) Avaliação 23 
Institucional: Foi informado que avaliação ficará aberta no sistema até o dia 24 
30/04 e foi lembrada a importância de fazer a avaliação além de comunicar aos 25 
alunos em sala de aula. 4) Alunos de ação afirmativa: A professora Gabrielle 26 
informou que recebemos um aluno ingressante por ação afirmativa e este aluno 27 
tem um tumor cerebral inoperável, porém, não tem nenhuma deficiência aparente. 28 
A assistente social informou que há muitos casos como este e está montando uma 29 
equipe para uma melhor avaliação destes alunos. Perguntou também se poderia 30 
divulgar o nome do aluno para emergências futuras e ainda não teve uma 31 
resposta; 5) Tutoria: Foi informado que este ano teremos alunos da Pós-32 
graduação de Nutrição e Farmácia ministrando o conteúdo da Tutoria aos 33 
ingressantes. A professora Aurelizia sinalizou a importância de utilizar esses dois 34 
tutores para buscar alunos dos outros períodos que possam estar pedidos na 35 
matriz e assim amenizar a situação. A professora Patrícia também informou da 36 
importância de talvez trazer esses duas vagas para a pós de Nutrição e assim os 37 
membros concordaram em chamar os responsáveis pela pós da farmácia para 38 
uma conversa. 4) Reunião com alunos: Foi informado que no dia 20/03/2018 foi 39 
realizada uma reunião geral com os alunos e, a partir das sugestões dos alunos, 40 
um email foi enviado aos departamentos para saber sobre a possibilidade de 41 
quebras de pré-requisitos. E o departamento GQA nos respondeu por memorando 42 
nos confirmando a não necessidade do pré-requisito da disciplina de Química 43 
Orgânica XII (GAO00073) nas disciplinas de Elementos de química Analítica 44 



(GQA00030) e Elementos de Química Analítica Experimental (GQA00031). Os 45 
professores também conversaram sobre a possibilidade da inclusão de uma 46 
disciplina de Química Geral a ser oferecida antes das disciplinas de química que 47 
estão atualmente no currículo. Foi sugerida uma disciplina optativa de química 48 
também. Outras demandas apontadas pelos alunos e avaliadas pelo MIP foram: a) 49 
incluir bioquímica e biologia celular como pré-requisito de micro geral II e parasito; 50 
b) excluir micro geral II como pré-requisito de parasito. Quanto a realocação das 51 
disciplinas de micro geral II e parasito, ficariam assim dispostas (sugestão essa 52 
ainda não avaliada, pois necessita de um feedback dos departamentos MND e 53 
MNS): a) um semestre após bioquímica; b) as duas devem ser oferecidas no 54 
mesmo semestre, juntamente com patologia; c ) um semestre antes de micro de 55 
alimentos. 5) Eleição do Reitor 2018: A direção sinalizou que precisa de alunos 56 
para compor a mesa eleitoral nos dias 16, 17 e 18 de abril. Foi solicitado a aluna 57 
Tianderlaine ajuda com este assunto. 6) Caso aluna Duane Amorim Braga: A 58 
professora Gabrielle informou que recebemos uma denuncia sobre a aluna Duane, 59 
que ela já estaria  atuando como nutricionista e isso estaria sendo divulgado nas 60 
redes sociais. Entramos em contato com o CRN que nos informou que deveríamos 61 
conversar com a aluna primeiramente. Juntamente com as professoras Enilce 62 
Sally e Silvia Pereira marcamos uma reunião com a aluna que nos informou que o 63 
nome dela estava sendo divulgado sem o conhecimento dela. E ela também 64 
documentou essa informação, tendo assinado o documento, que ficará arquivado 65 
na pasta da aluna, na coordenação de curso, para que, caso a aluna seja 66 
reincidente, nova notificação seja feita ao conselho para que abram um processo, 67 
bem como aqui na UFF. Terminados os informes, a Professora Gabrielle passou 68 
aos seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ATA de  07 de março de 2018:  69 
Aprovada por unanimidade; 2) Aprovação de alteração do conteúdo da 70 
disciplina nutrição e dietética IV: A professora Gabrielle falou que foi levantada 71 
a necessidade de inclusão de planejamento dietético dentro do conteúdo 72 
programático e, assim, a professora Milena conseguiu fazer este ajuste 73 
conversando também com o professor de Bioquímica, pois na disciplina havia uma 74 
carga horária grande atribuída a este conteúdo. A nova ementa foi levada a 75 
reunião do departamento MND e aprovado em ata. A ementa e ata foi passada 76 
aos membros do colegiado e aprovada por unanimidade. 3) Disciplinas 77 
optativas: carga horária e oferta em semestres alternados. A professora 78 
Gabrielle falou da necessidade de haver um padrão nas disciplinas optativas como 79 
também na carga horária e que a oferta seja feita em todos semestres para que 80 
haja uma padronização. Os professores conversaram sobre as possibilidades e 81 
sobre a quantidade de semanas, sendo sugerido que duas professoras, uma do 82 
MND e outra do MNS, ajudem o NDE na organização dessa proposta de 83 
organização da carga horária e oferta semestral das disciplinas optativas. 84 
Terminado os pontos de pauta, foi aberta a palavra livre: A professora Aída 85 
informou sobre algumas reclamações dos professores que ministram aulas para 86 
nossos alunos. Os professores falaram que sempre precisam fazer revisão do 87 
ensino médio e que está preocupada com os alunos que se matriculam nas 88 
disciplinas e abandonam e que este semestre está acontecendo novamente com 89 
os mesmos alunos. A professora Luciana Malheiros informou sobre XVIII Encontro 90 
Científico do Instituto Biomédico que acontecerá em junho e sobre o Sarau que 91 



acontece na Caixa d’agua do Biomédico. Não havendo quem quisesse fazer uso 92 
da mesma a professora Gabrielle agradeceu a presença de todos e encerrou a 93 
reunião lavrando esta ata a qual data e assina. Niterói, dez de abril de dois mil e 94 
dezoito. 95 




