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 8 
Aos quatorzes dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às treze 9 
horas e trinta minutos, na sala 502, da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus 10 
Ferreiro, reuniu-se em Sessão Ordinária, o Colegiado do Curso, sob a presidência 11 
da Coordenadora do Curso Prof.ª Gabrielle de Souza Rocha e com a presença 12 
dos seguintes professores: Maria Thereza Baptista Wady (MND), Manuela 13 
Dolinsky (MND), Lúcia Rosa de Carvalho (MNS), Daniele Mendonça (MNS), 14 
Camila Favaretto Barbosa (MNS), Aida Maria Bittencourt (GQA), Ludmila da Silva 15 
V. Jacobson (GET), Josiane Roberto Domingues (MBO), André Lopes Fuly (GCM), 16 
Marcia Ribeiro P. da Silva (MIP), Adriana Quintella Lobão (GBG), Aurelízia Maria 17 
Lemos Xavier (GIM) e com faltas justificadas dos professores Marcela C de 18 
Moraes e suplente. Com a anuência dos membros do colegiado, a professora 19 
Gabrielle iniciou a sessão pelos informes: 1) Visita do MEC. Foi Informado que não 20 
temos a data definida. Os documentos solicitados aos docentes, não foram 21 
entregues por todos, mas não solicitaremos mais, pois estamos para começar 22 
novas etapas do processo, alguns formulários 13 terão que ser corrigidos e ainda 23 
aguardamos os formulários das disciplinas de Química e Bioquímica de Alimentos 24 
– MBO00018 e Políticas De Saúde No Brasil I - MPS 00025; 2) ENADE. A prova 25 
será aplicada no dia 20/11 e constatamos no edital que para todos os alunos 26 
concluintes a prova é obrigatória. Já há uma mobilização dos alunos, que estão 27 
fazendo grupo de estudos, pois terão acesso as provas anteriores do ENADE e 28 
vamos precisar que os professores nos ajudem na demanda de tirar dúvidas que 29 
poderão ocorrer nesse período, então enviaremos as provas por e-mail a cada 30 
membro desse colegiado para que possam se familiarizar e assim podermos 31 
marcar reuniões para orientar os alunos a realizarem a prova com mais 32 
tranquilidade; 3) EAD: A intenção é colocar os alunos atrasados para fazerem 33 
essas disciplinas, mas ainda estamos discutindo como serão oferecidas, onde 34 
serão os polos, como serão as avaliações. A PROGRAD Informou que o MEC 35 
autoriza que até 20% das disciplinas possam ser oferecidas como EAD, e estamos 36 
tentando inicializar com as optativas como a disciplina de LIBRAS que terá que 37 
voltar a se oferecida para o nosso curso em 2º2016. Terminando os informes a 38 
Professora Gabrielle iniciou a pauta: 1) Aprovação da ata de Abril: Foi aprovada 39 
com a solicitação da professora Luciana Malheiros de algumas alterações na 40 
escrita; 2) Coordenador(a) do programa de tutoria: A professora Josiane, atual 41 
coordenadora do programa de tutoria, informou que entrará de licença e que o 42 
programa necessita de um coordenador e que deve ser membro do colegiado de 43 
curso. Explicou sobre o programa e sobre a vigência. A professora Aurelizia se 44 
prontificou em ficar no programa até que a professora Josiane volte da licença; 3) 45 



Quebras de pré-requisitos:  A aluna Juliana Smart do Amaral solicitou a quebra 46 
do pré requisito da disciplina de Genética para que possa realizar junto aos 47 
estágios de clinica e produção, após discussão e leitura de seus argumentos foi 48 
posto em votação e por 12 a favor e 1 abstenção, o pedido foi deferido; A aluna 49 
Gabrielle Eulino Gonçalves Pereira solicitou a troca da ordem dos estágios para 50 
realizar primeiramente o estágio de saúde pública, também foram lidos os 51 
argumentos trazidos e após foi aberta a votação que por 12 votos a favor e 1 52 
abstenção foi deferida a solicitação com a atenção de sinalizar a aluna sobre 53 
disciplina de TCC II, que necessita de tempo para ser realizada e concluída; 4) 54 
Pedidos de trancamento em caráter excepcional: A aluna Verônica Aiceles pede o 55 
trancamento da matricula no atual  semestre letivo em  seu histórico e após lido 56 
seus argumentos foi posto em votação e com 12 votos a favor e 1 contra foi 57 
deferido; O aluno Daniel Soares Moura solicitou o trancamento do 2 semestre de 58 
2015, que por problemas pessoais descrito em seu relato, precisou abandonar o 59 
curso a fim de poder trabalhar, visto que os pais estavam desempregados. Após 60 
lido o relato e discussão sobre o assunto, foi posto em votação com 12 votos a 61 
favor e 1 abstenção, tendo sido deferido o pedido do aluno. 5) Extensão de 62 
período para concluir a faculdade: A aluna Duane de Amorim Braga oficializou 63 
seu pedido de extensão de mais 3 semestres para finalizar o curso; 6) Pré 64 
requisitos X flexibilização da matriz curricular do curso (retenção, reprovação e 65 
evasão): A coordenação do curso foi sinalizada, pela PROGRAD, sobre o número 66 
de vagas ociosas no curso de nutrição, pois entram 41 alunos e se formam em 67 
média 15 alunos. A professora Gabrielle informou sobre a importância  da 68 
flexibilização dos pré requisitos na matriz curricular do curso para que o aluno que 69 
ficar reprovado em uma disciplina nos primeiros períodos possa dar continuidade 70 
aos estudos, isto é, cursando as disciplinas conforme a periodização. A 71 
coordenação do curso de nutrição foi notificada, por email, a respeito de uma 72 
solicitação de inclusão de 10 disciplinas como pré-requisitos para a disciplina de 73 
patologia (ata departamental), sendo indeferida a solicitação, visto que a proposta 74 
não foi discutida no colegiado de curso. Terminando os pontos de pauta foi posto a 75 
palavra livre. A professora Danielle informou que haverá a Oficina "Práticas 76 
Inovadoras de Ensino e Aprendizagem: Métodos Ativos", que ocorrerá no dia 77 
20/06/2016 no auditório da faculdade do curso de Nutrição e pediu aos membros 78 
desse colegiado que convidem todos os docentes de seus departamentos para 79 
participar. Os professores Luciana Malheiros e Luiz Roberto observaram sobre a 80 
necessidade de intercedermos junto a PROAES ou PROGRAD quando nossos 81 
alunos apresentarem alguma emergência ou necessidade de atendimento / 82 
assistência psicológica. Terminando a Palavra Livre a professora Gabrielle de 83 
Souza Rocha agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião lavrando esta 84 
ata a qual data e assina. Niterói, quatorze de junho de dois mil e dezesseis. 85 


