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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA de 13 de junho de 2017. 3 

 4 

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

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às treze horas 7 
e trinta minutos, na sala 601, 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), Denise 11 
Mafra (MND), Telma M. Mattos (MND), Lucia Rosa (MNS), Roseane Barbosa 12 

(MNS), Silvia Pereira (MNS), Aida M. Bittencourt (GQA), Luiz Guillermo (GET), 13 
Rafael Braga Petito (MPT), Luciana Malheiros (MFL), Adriana Q. Lobão (GBG), 14 

Márcia Borges (GQO), Aurelizia Lemos (GIM), Antonio Carlos Fiorencio (Sen), 15 
e com faltas justificadas dos seguintes membros: Aloysio de Melo F. Cerqueira 16 
(MIP) e suplente, Márcia Barreto (MBO) e suplente. Com a anuência dos 17 
membros do colegiado, a professora Gabrielle iniciou a sessão pelos informes: 18 

1) Visita do MEC: A professora Gabrielle Informou que não há data definida 19 
para a avaliação in loco;  2) Arraia Saudável 2ª edição. Foi informado sobre o 20 

evento do II Arraia Saudável que ocorrerá no dia 29/06/2017, que faz parte do 21 
projeto de extensão Nutrição em Ação. O evento acontecerá em frente ao 22 
prédio 30, onde se localiza a Faculdade de Nutrição, no campus do 23 

Valonguinho. Contamos com a presença de todos e também com a 24 
colaboração em doação de livros e leite em pó para que sejam levados a 25 

instituições carentes; 3) Envio de Atas para o setor de Serviço de 26 
Informação ao Cidadão. Foi informado que recebemos a solicitação por email 27 

desse setor para que enviássemos até o dia 20/06 as atas das reuniões dos 28 
últimos dez anos do Colegiado de Curso e do NDE. As atas estão sendo 29 

organizadas para o envio. Terminando os informes foi passado aos pontos de 30 

pauta: 1) Processo sobre Transtorno do Espectro Autista: Como foi definido 31 
pelo colegiado o processo foi enviado ao MND que em reunião departamental 32 

verificou-se que a disciplina solicitada tem o tema abordado no conteúdo da 33 
disciplina de Nutrição Clinica Infantil quando são abordados os temas sobre 34 
neuropatias e que esse assunto tem carga horária de três horas, que também o 35 

tema poderá ser incluído em seminários e trabalhos realizados com as 36 
monitoras da disciplina e informaram também que o tema é abordado na 37 

disciplina de Nutrição Clinica III. Na mesma reunião decidiram que não cabe 38 
um projeto de carga horária maior obrigatória, pois, neste caso, teria que haver 39 

uma reforma curricular. A professora Telma também lembrou que há 40 
atendimento ambulatorial desses pacientes. Sendo assim a professora 41 
Gabrielle sugeriu que, se todos os membros concordassem, como resposta ao 42 

processo anexaríamos esta ata e informaríamos a impossibilidade da criação 43 
de uma disciplina obrigatória de 60 horas. Foi posto em votação e a proposta 44 

foi aceita por unanimidade; 2) Aprovação da ata de mês abril de dois mil e 45 
dezessete: Aprovada por unanimidade;  3) Criação da disciplina optativa 46 
Alimentos Funcionais. A provada por unanimidade a disciplina com carga 47 
horária total de 51horas. Sendo 34 horas teóricas e 17 horas práticas;  4) 48 
Disciplinas com método de avaliação continuada: A professora Gabrielle 49 



explicou sobre avaliação continuada e informou que além das disciplinas já 50 

aprovadas em ata anterior, o departamento MND informou que as disciplinas de 51 
praticas integradas e seminário de nutrição clinica e a disciplina de Introdução 52 

a Nutrição da coordenação do curso (MGN) estão nesse rol. E lembrou que na 53 
ata de agosto de 2014 o departamento de química (GQA) incluiu a disciplina de 54 
química analítica experimental como, também, de avaliação continuada.  5) 55 
Pedidos de extensão de período para integralização curricular: A Aluna 56 
Crystal de Austregésilo Thalhofer solicitou mais 1 período para 57 

integralização do curso e a aluna Lilian de Melo Vasconcelos Kasakewitch 58 
solicitou também a extensão de mais um período pára a integralização do 59 
curso. Ambas as solicitações foram aprovadas; 6) Atualização do PPC: a 60 
coordenação do curso, juntamente com o NDE, atualizou o PPC conforme os 61 
formulários disponibilizados pela PROGRAD no site da UFF, bem como 62 

realizou a atualização da carga horária total do currículo segundo as mudanças 63 
ocorridas no período de ajuste curricular. Houve também atualização da matriz 64 
curricular, com a inclusão de novas disciplinas. Terminando a Palavra Livre a 65 

professora Gabrielle de Souza Rocha agradeceu a presença de todos e 66 
encerrou a reunião lavrando esta ata a qual data e assina. Niterói, treze de 67 
junho de dois mil e dezessete. 68 




