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

 7 
Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete , às treze 8 
horas e trinta minutos, no auditório da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus 9 
Ferreiro, reuniu-se em Sessão Ordinária, o Colegiado do Curso, sob a presidência 10 
da Vice Coordenadora do Curso Professora  Camila Favaretto Barbosa e com a 11 
presença dos seguintes professores:  Maria Thereza Baptista (MND), Denise 12 
Mafra (MND), Maristela Lourenço (MNS), Roseane Barbosa (MNS), Patricia 13 
Henriques (MNS). Rafael Braga Petito (MPT), Luciana Malheiros (MFL), Marcia 14 
Ribeiro Pinto (MIP), Aurelizia Lemos (GIM), Ana Luiza Bastos e Ellen C 15 
Contreiras(MMO) e com faltas justificadas dos seguintes membros: Aida Maria 16 
Bittencourt (GQA) e suplente, Claúdia March (MPS), Josiane R. Domingues 17 
(MBO), Adriana Q. Lobão (GBG) e suplente. Iniciando a sessão a Professora 18 
Camila, com a anuência dos membros do Colegiado, pelos informes: 1) Visita do 19 
MEC.  A professora Camila informou que ainda estamos sem data prevista e 20 
solicitou os RADS e seus comprovantes do ano de 2017 aos professores; 2 ) 21 
Trancamento especial: A aluna Isabelle de Souza Rocha Santos solicitou o 22 
trancamento no dia 06//10/2017, foi aberto processo e a professora Gabrielle 23 
aprovou ad-referedun e assim foi enviado a PROGRAD para os devidos 24 
procedimentos de trancamento; 3) Cancelamento de disciplinas. Foi informado 25 
que a aluna Patricia Melllo Tavares solicitou o cancelamento de três disciplinas 26 
fora do período de cancelamento e a professora Gabrielle autorizou o 27 
cancelamento após os motivos expostos; 4) Curso de Férias de fisiologia e 28 
Farmacologia: A Diretora Alexandra solicitou que divulgássemos o curso e que 29 
será oferecido pelos alunos de pós graduação em fisiologia; 5) Participação de 30 
docentes em formaturas extra oficiais: Foi informado que há somente 31 
procedimento para formaturas oficiais e após discussão foi entendido que é 32 
melhor aguardar um pronunciamento do setor responsável para podermos 33 
participar dessas formaturas extra oficiais; 6) Comissão para revisão e 34 
reformulação do regulamento de TCC: A professora Camila informou que a 35 
Determinação de Serviço MGN, Nº 01 de 29 de setembro de 2017  já foi publicada 36 
no boletim de serviço no dia 06/10/2017 e a comissão tem seis meses para 37 
conclusão dos serviços; 7)Projeto conheça UFF: Foi informado que nossos 38 
alunos do DALO estão participando do projeto juntamente com a superintendência 39 
de comunicação social, cujo o responsável é  Renato Vasconcelos; 8) Alunos 40 
com deficiência: Foi informado que além do aluno Victor (cadeirante) teríamos  41 
um aluno com transtorno bipolar neste semestre, porém  já fomos avisados que 42 
ele não continuará no curso; 9) Parceria do DALO com a UFF: Os alunos do 43 
Dalo estavam buscando parceria e conseguiram. Realizaram o Curso de Primeiros 44 



Socorros oferecido gratuitamente  no auditório da UFF no dia 28/11/2017. 45 
Terminados os informes, a Professora Camila passou aos seguintes aos pontos de 46 
pauta: 1) Aprovação da ATA de 11 de setembro: Aprovada por unanimidade; 2) 47 
Aprovação da ATA Ampliada de 11 de setembro: Aprovada por unanimidade; 3) 48 
Aprovação do regulamento dos estágios de Clinica, Coletividade e Saúde 49 
publica: Aprovado por unanimidade;  4) Aprovação do Calendário de reuniões 50 
do Colegiado de Curso para o ano de 2018: Aprovado por unanimidade; 5) 51 
Pedido de Quebra de Pré-requisito da aluna Natania Ferreira de Souza 52 
matricula 114009022: A aluna solicitou realizar a disciplina de Nutrição e Saúde 53 
Publica junto com o estágio em Saúde Publica no 2 semestre de 2018.  Após lido 54 
o relato da aluna os membros aprovaram por unanimidade. 6) TUTORIA: Foi 55 
apresentado ao Colegiado o Projeto da Pós-Graduação  em Ciências da Nutrição 56 
de autoria da Professora Vivian Warlich para o programa de tutoria 2018 o qual 57 
após analisado e discutido foi submetido à votação tendo sido aprovado por 58 
unanimidade. Terminado os pontos de pauta, foi aberta a palavra livre  e não 59 
havendo quem quisesse fazer uso da mesma a professora Camila agradeceu a 60 
presença de todos e encerrou a reunião lavrando esta ata a qual data e assina 61 
Niterói, sete de dezembro de dois mil e dezessete. 62 
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