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EMENTA:1)Ata de maio 2)Informes; 3) 5 
Pauta; 4) Palavra livre. 6 

 7 
Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas 8 
e trinta minutos, na sala 502, 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 Prof.ª Gabrielle de Souza Rocha e com a presença dos 11 
seguintes professores: Silvia Custódio (MND), Manuela Dolinsky (MND),Vivian 12 
Wahrlich (MNS), Daniele Mendonça (MNS), Camila Favaretto Barbosa (MNS), 13 
Aida Maria Bittencourt (GQA), Luis Guillermo (GET), Luciana Malheiros (MFL) , 14 
Mácia B. Feijó (MBO), André Lopes Fuly (GCM), Adriana Quintella Lobão (GBG), 15 
Aurelízia Maria Lemos Xavier (GIM), e com faltas justificadas dos professores 16 
Maria Lucia Fernandes Penna (MEB), Aloysio de Melo F. Cerqueira e suplente 17 
(MIP) e Vanessa do Nascimento (GQO). E com a anuência dos membros do 18 
colegiado, a professora Gabrielle iniciou a sessão pelos informes: 1) Visita do 19 
MEC: Foi Informado que continuamos sem data definida. A preocupação é a 20 
atualização dos documentos já entregues. A professora Aida contou sobre o que já 21 
é feito no Instituto de Química, sugerindo que no momento da entrega do RAD, os 22 
os documentos comprobatórios devem estar anexados e que isso ajudaria na 23 
organização para o MEC. A professora Gabrielle falou que levará esta sugestão 24 
para o colegiado de Unidade; 2) ENADE: Os alunos concluintes farão a prova no 25 
dia 20/11/2016. A professora Gabrielle sugeriu que as provas aplicadas até esta 26 
época fossem feitas de acordo com a prova do ENADE para que os alunos se 27 
socializem mais com esse estilo de prova; 3) Acessibilidade: Houve a pintura de 28 
vagas em frente ao prédio de nutrição e já solicitamos a pintura de vaga em frente 29 
ao prédio da Química que está sendo providenciado. Também já foi instalado o 30 
bebedouro para cadeirantes no quarto andar do prédio de Nutrição. E assim 31 
estamos tentando acomodar o aluno Victor  da melhor maneira possível. 4) 32 
Avaliação Institucional: Passado a palavra a Professora Silvia Custódio que faz 33 
parte da comissão local de Avaliação Institucional, ela informou  que o sistema 34 
está aberto até o dia 15/10/2016 e lembrou da importância deste instrumento que 35 
é única para avaliação da nossa instituição. Terminando os informes a Professora 36 
Gabrielle iniciou a pauta: 1) Aprovação da ata de Maio: Foi aprovada com a 37 
solicitação da professora Luciana Malheiros de algumas alterações na escrita. 38 
Neste momento foi informado que  a reunião do dia 18 de outubro será cancelada 39 
devido a semana acadêmica. 2) Data da Reunião Ampliada sobre EAD. Como 40 
foi conversado na última reunião, marcamos a reunião ampliada para o dia 29/09, 41 
quinta-feira as 13:30 horas, na sala 602. Já temos a presença confirmada da 42 
Claúdia Borges da PROAC, foi pedido a professora Claúdia March, na última 43 
reunião, que entrasse em contato com um professor de Educação. E enviamos 44 
email para a Prograd solicitando a presença de alguém que pudessem vir e tirar 45 



algumas dúvidas que surgiram sobre o ensino a distancia e assim poder 46 
amadurecer a ideia para o futuro. Iremos divulgar a data e informar que a reunião 47 
será ampliada para que todos os professores que tenham interesse possam 48 
comparecer. 3) Revalidação de Diploma (processo retornou). Como foi dito na 49 
última reunião o processo foi indeferido pela comissão de Equivalência em virtude 50 
da carga horária cursada pela requerente ser menor que a carga horária do 51 
currículo atual da nutrição, porém, a requerente entrou com recurso solicitando a 52 
explicação e a descrição das disciplinas que ainda teria que cursar. Assim foi dada 53 
a resposta ao recurso e lido durante a reunião e em resumo  teria que cumprir 38 54 
disciplinas de 59 da nossa matriz curricular. O indeferimento foi mantido pela 55 
comissão de equivalência.  4) Pedido de vaga para Estágio no HUAP 56 
(solicitação feita pela Universidade Federal de Lavras). Foi lida a carta da 57 
solicitação da professora Lívia Garcia Ferreira para que sua aluna Samêla Klein 58 
realize os estágios em 1/2017. Após a leitura foi posto em discussão, e como  já 59 
estamos com uma grande dificuldade em alocar nossos aluno, foi sugerido que a 60 
Coordenação primeiramente analise a quantidade de alunos e após enviar a 61 
demanda para os departamentos responsáveis verifiquem a real possibilidade da 62 
liberação da vaga e só assim podermos enviar  a resposta a professora Lívia. 5) 63 
Disciplina optativa Fisiologia do Exercício (será oferecida pelo MFL). O 64 
departamento MFL enviou o formulário 13 da disciplina para que aprovássemos  65 
como optativa para 1/2017, os membros acharam interessante e que seria mais 66 
uma disciplina a complementar o que já tem sido ministrado. E posto em votação a 67 
disciplina foi aprovado por unanimidade. ¨6) Quebra de Pré-requisito (Thiago 68 
Bizarelo). O aluno solicitou a realização dos estágios de Nutrição Clinica 69 
juntamente com o estágio Saúde Pública no seu último semestre de curso, pois 70 
após morte da mãe no semestre anterior houve o abandono e consequentemente 71 
reprovação no estágio de clínica. Após lido seu relato escrito o pedido foi aprovado 72 
por unanimidade. 7) Pedido dos alunos para o NutriDebate: Os alunos do DALO  73 
tem interesse em realizar palestras com os seguintes temas: Alimentos 74 
Funcionais, Nutrição esportiva, Reaproveitamento integral dos alimentos, 75 
Alimentação para vegetarianos e Alimentação para indivíduos alérgicos. A 76 
professora Gabrielle pediu a ajuda na sugestão de nomes de professores para que 77 
ministrem essas palestras E que a proposta para a realização seria no horário de 78 
12h às 13h e em dias alternados mensalmente para que a maioria dos alunos 79 
pudessem comparecer. Os membros ficaram de enviar nomes para essas 80 
palestras.  8) Alocação de docentes nas Disciplinas de Prática Integrada. 81 
Neste semestre não foi permitido alocar o total de professores em cada disciplina 82 
Prática e por isso tivemos que abrir 4 ou 5 turmas em cada. E como isso foi 83 
determinado pela PROGRAD. A professora Gabrielle informou que a proposta 84 
agora é para que o NDE faça um relato a PROGRAD para mostrar a importância 85 
dessas práticas, de como essas disciplinas se desenvolvem para que fique claro a 86 
regularidade delas e deixar registrado o posicionamento do curso diante disso.   9)  87 
Revisão do regulamento de Estágio do Curso de Nutrição: Em virtude do 88 
aumento dos alunos para os estágios supervisionados e do regulamento de 89 
estágios não contemplar que os estágios de Nutrição Clinica sejam feitos fora do 90 
HUAP e como alguns alunos solicitavam o aproveitamento de seus estágios nessa 91 
área, o NDE se reuniu para pensar sobre quais mudanças poderão ser realizadas 92 



e está discutindo essa nova proposta. 10) Reprovações excedentes no 1º2016: 93 
Foi passada entre os membros a lista com o número de alunos reprovados do 1º 94 
período de 2016. A professora Gabrielle pediu a ajuda dos professores na 95 
verificação do porquê deste acontecimento e na orientação dos alunos para uma 96 
melhor maneira de ajudá-los a estudarem mais, como por exemplo, utilização de 97 
ferramentas como estudos dirigidos para que o monitor da disciplina possa 98 
trabalhar com os alunos a fim de tentar minimizar essas reprovações que 99 
acontecem por vários motivos já discutidos; 11) Solicitações de vagas para 100 
alunos excedentes. Houve a necessidade de solicitações de aumento de vagas 101 
nas turmas de algumas disciplinas, foi explicado que a demanda tem aumentado 102 
devido aos alunos que reprovaram anteriormente e quando conseguem a 103 
aprovação precisam ter a vaga para conseguir prosseguir na matriz curricular  e 104 
também aos alunos de transferência que só neste ano foram 12 a mais. Então 105 
será  bem provável que em algumas disciplinas terão que trabalhar com mais de 106 
41 alunos que é o nosso numero de entrada. 12) Agenda acadêmica: Foi 107 
informado que a semana será do dia 17 a 21 de outubro e estamos solicitando que 108 
não haja aulas neste período conforme já orientado. E que os alunos devem ser 109 
estimulados a participar dos eventos. 13) Disciplinas começarem em horário 110 
impares pela manhã: A professora Gabrielle informou que existe uma normativa 111 
que determina que os horários das aulas sejam impares pela manhã. Porém, o 112 
IDUFF  aceita essa alocação em horário par e como pode ser melhor para o 113 
professor e para o aluno, algumas disciplinas já estão começando em horário par 114 
no nosso quadro de horários. Este semestre alguns alunos reclamaram de 115 
horários conflitantes, que batem o término da aula com o inicio da outra em local 116 
distante. E assim a proposta será que as disciplinas comecem um horário mais 117 
cedo. Vamos  entrar em contato com os departamentos para ver se essa mudança 118 
é favorável para todos e assim oficializar os horários corretos. 14) Vaga para 119 
alunos da UNIRIO A professora Sandra do MEB entrou em contato informando 120 
que está com dois alunos de medicina da UNIRIO e que eles gostariam de fazer 121 
disciplinas relacionados a Nutrição Clinica. Foi sugerido que talvez possamos 122 
alocar os alunos na disciplina optativa já oferecida ao curso de enfermagem. 123 
Terminando os pontos de pauta foi posto a palavra livre. A professora Manuela 124 
divulgou a pesquisa sobre suplementação com canela para indivíduos com 125 
sobrepeso e obesidade. Terminando a Palavra Livre a professora Gabrielle de 126 
Souza Rocha agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião lavrando esta 127 
ata a qual data e assina. Niterói, doze de setembro de dois mil e dezesseis. 128 


