
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 1 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 2 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA de 13  de agosto de 2018. 3 

EMENTA: 1) Informes; 2) Pauta; 3) Palavra livre. 4 

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta 5 
minutos, na sala quatrocentos e treze da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus 6 
Ferreiro, reuniu-se em Sessão Ordinária, o Colegiado do Curso, sob a presidência 7 
da Coordenadora do Curso Professora Gabrielle de Souza Rocha e com a 8 
presença dos seguintes membros: Ana Paula Massadar Morel (SSE),   Maria 9 
Thereza Baptista (MND), Maristela Lourenço (MNS), Roseane Barbosa (MNS), 10 
Patricia Henriques (MNS), Aida Mª Bittencourt (GQA), Luciana Malheiros (MFL), 11 
Josiane R. Domingues (MBO), Aloysio de Melo F. Cerqueira (MIP), Marcia   12 
Narcizo Borges (GQO), Antonio Carlos F. S. da Cunha (SEN), Claúdia March 13 
(MPS). Com faltas justificadas dos seguintes membros:  Nara Xavier (MND) e Ana 14 
Luiza Bastos (MMO). A Professora Gabrielle, com a anuência dos membros do 15 
Colegiado, iniciou a reunião pelos informes: 1) Visita do MEC.  A professora 16 
Gabrielle informou que a visita está agendada para os dias 03 e 04 de setembro, 17 
informou sobre a reunião do dia 17/07/2018 junto a PROGRAD e solicitou os 18 
documentos de comprovação de ensino, pesquisa e extensão dos últimos 3 anos 19 
e atualização do Lattes de cada professor que ministra ou ministrou disciplinas 20 
para o nosso curso; 2) Decano: A professora Gabrielle falou sobre a situação da 21 
Coordenação para o próximo ano, em virtude da sua licença maternidade que 22 
iniciará em fevereiro de 2019. A profa Luciana Malheiros sugeriu nova eleição com 23 
uma nova chapa composta pela profa Gabrielle e um vice (professor do mns) ou a 24 
profa Gabrielle levaria esse mandato até entrar de licença maternidade e o decano 25 
assumiria a coordenação até o final, isto é, 19/07/2019. Após a visita do MEC este 26 
assunto será novamente discutido a fim de que os professores empenhados em 27 
fazer parte da coordenação de curso possam conhecer as atividades do 28 
coordenador ainda neste ano de 2018; 3) Licença da Vice Coordenadora Camila 29 
Favaretto Barbosa: Foi informado que foi publicada a portaria nº 61.826 de 23 de 30 
julho de 2018 que autoriza sua licença para tratar de interesses particulares pelo 31 
prazo de 2 anos; 4) Comissão de Revalidação de diplomas do processo 32 
número 23069.005784/2018-19 - Alejandra Cecilia Cardozo: Foi avisado que a 33 
comissão já está formada pelas professoras Gabrielle de Souza Rocha, Josiane 34 
Roberto Domingues, Luciana Reis Malheiros e Manuela Dolinsky  com prazo 35 
de 4 meses para avaliação; 5) Relatórios com números de alunos reprovados 36 
por disciplina no 1º semestre de 2018:  A professora Gabrielle leu o relatório 37 
com as informações da quantidade de alunos reprovados e após, as professoras 38 
Claúdia March e Ana Paula falaram da importância de se organizar uma 39 
conversa/debate com NDE sobre o impacto do SISU na condução e manutenção 40 
dos alunos no curso até sua integralização. Também foi discutido a respeito das 41 
vagas ociosas, cujo levantamento é realizado pela COSEAC, responsável pela 42 
seleção dos alunos para o preenchimento dessas vagas, através do sistema TRM 43 
(transferência, reingresso, mudança de curso e mudança de localidade); 6) 44 
Solicitação de Extensão de Semestre: A aluna Aline da Conceição Ferreira 45 
Juliano solicitou a extensão de dois semestres (12019 e 22019) para conclusão 46 



do curso de acordo com o Regulamento dos Cursos de Graduação da UFF. 47 
Terminado os informes, a Professora Gabrielle passou aos seguintes pontos de 48 
pauta: 1) Aprovação da ATA do mês de julho de 2018: Aprovada com 10 votos 49 
a favor e 2 abstenções ; 2) Processo de Trancamento Especial de Matricula 50 
número: 23069.041520/2018-11 da aluna Lethicia Milanes de Medeiros 51 
Barros: Após lido o conteúdo do processo foi aberto a votação dos membros e 52 
com 8 votos a favor e 3 abstenções a solicitação foi deferida; 3) Solicitações de 53 
quebra de pré requistos: A aluna Crystal de Austregésilo Thalhofer solicitou 54 
realizar o Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica junto ao Estágio 55 
Supervisionado em Saúde Pública, após lido o relato o colegiado  deferiu o pedido 56 
com 10 votos a favor e 1 abstenção e com a solicitação de verificarmos com os 57 
supervisores de estágio se há vaga disponível em cada estágio. A aluna Beatriz 58 
Lucas Chaves solicitou realizar as disciplinas de Química e Bioquímica de 59 
Alimentos e Composição de Alimentos junto com a disciplina de Elementos de 60 
Química Analítica e após lido o relato da aluna a solicitação foi deferida por 61 
unanimidade. Terminado os pontos de pauta, foi aberta a palavra livre e não 62 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, a professora Gabrielle agradeceu a 63 
presença de todos e encerrou a reunião lavrando esta ata a qual data e assina. 64 
Niterói, treze de agosto de dois mil e dezoito. 65 


