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Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e 10 

trinta minutos, no auditório, da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, 11 

reuniu-se em Sessão Ordinária, o Colegiado do Curso, sob a presidência da 12 

Coordenadora do Curso Prof.ª Gabrielle de Souza Rocha e com a presença dos 13 

seguintes professores: Regina Fernandes Flauzino substituta (MEB), Silvia 14 

Custódio (MND), Lúcia Rosa de Carvalho (MNS), Daniele Mendonça (MNS), Aida 15 

Maria Bittencourt (GQA), Rafael Braga Petito (MPT), Isabel David (MFL), Josiane 16 

Roberto Domingues (MBO), Aloysio de M. F. Cerqueira (MIP), Aurelízia Maria 17 

Lemos Xavier (GIM), Claúdia March (MPS), Ana Luiza Bastos (MMO) e com faltas 18 

justificadas dos professores: Manuela Dolinsky e suplente (MND), Silvia Pereira e 19 

suplente (MNS), Luis Guilhermo e suplente (GET), André Lopes Fuly e suplente 20 

(GCM), Adriana Quintella Lobão e suplente (GBG), Vanessa do Nascimento e 21 

suplente (GQO). Com a anuência dos membros do colegiado, a professora 22 

Gabrielle iniciou a sessão pelos informes: 1) ENADE: A professora Gabrielle 23 

informou sobre a prova que será no dia 20 de novembro e que todos alunos 24 

concluintes (9º e 10º períodos) e com oitenta por cento ou mais da carga horária 25 

do currículo concluída, deverão ser inscritos e deverão fazer a prova, os 26 

ingressantes não são obrigados a fazer a prova, mas serão inscritos. A proposta 27 

da coordenação é de realizar reuniões com os alunos a fim de que tomem ciência 28 

da importância e obrigatoriedade do exame. As provas e gabaritos já foram 29 

enviadas por email a cada membro desse colegiado; sugere-se que professores 30 

façam suas provas com base no modelo de prova do ENADE. 2) Visita do MEC: 31 

Foi informado pelo Marcelo Linhares, da Prograd, que nosso processo está parado 32 

e a preocupação agora é que a relação de documentos separados e solicitados 33 

aos docentes caduquem. Terminando os informes a Professora Gabrielle iniciou a 34 

pauta: 1) Aprovação da ata de junho: Foi aprovada por unanimidade; 2) 35 

EAD/CEDERJ: A Professora Gabrielle colocou o segundo ponto de pauta, a partir 36 

do encaminhamento feito pelo NDE, a fim de que as disciplinas sejam oferecidas 37 

como EAD para os alunos atrasados, com reprovações. Mas informou que ainda 38 

estamos discutindo como serão oferecidas, onde serão os polos, como serão as 39 

avaliações. A PROGRAD informou que o MEC autoriza que até 20% das 40 

disciplinas possam ser oferecidas como EAD. A partir desse momento alguns 41 

professores fizeram considerações: A Professora Claudia March ponderou em 42 

relação a utilização do consórcio CEDERJ, visto que conhece o funcionamento e a 43 

estrutura precária que se encontra e com relação ao  professores serem bolsistas. 44 



A Professora Silvia questionou a legitimidade da inclusão da carga horária da EAD 45 

e a Professora Gabrielle falou sobre os documentos recebidos pela Prograd e 46 

explicou novamente que até 20% da carga horária total do curso pode ser 47 

oferecida como EAD. Professora Daniele ponderou a respeito das mudanças de 48 

ingresso dos alunos, sobre as mudanças que os docentes também devem estar 49 

dispostos a fazer com a inclusão de outras metodologias de ensino. A professora 50 

Ana Luiza questionou sobre a inclusão deste modelo no currículo. A professora 51 

Gabrielle esclareceu que as disciplinas do consórcio CEDERJ já estão prontas e já 52 

possuem equivalência com as nossas disciplinas e que não temos o know how 53 

para transformar (sozinhos) nossas disciplinas em EAD. A profa Aurelizia colocou 54 

que o departamento de Imunologia está construindo uma disciplina EAD de 55 

imunologia com a participação dos docentes e apoio da profa Claudia do PROIAC. 56 

A Professora Gabrielle citou as disciplinas que já possuem essas equivalências: 57 

Introdução a Economia, Química orgânica, Química e Bioquímica de Alimentos, 58 

Estatística Aplicada a Ciências da vida, Fundamentos de Pesquisa em Nutrição e 59 

possíveis optativas Gestão da Qualidade de Laboratórios, Empreendedorismo e 60 

LIBRAS. Explicou também sobre os polos em que são oferecidas, e que toda 61 

estrutura a ser utilizada é do CEDERJ, com professores tutores e um coordenador. 62 

A professora Isabel ponderou que a UFF não permite que doutorandos ministrem 63 

aulas presencialmente (somente uma parte das aulas e com supervisão docente) 64 

e que é incoerente permitirmos que nossos alunos tenham aulas com doutorandos 65 

em detrimento de ter aulas com professores doutores concursadas. A professora 66 

Claudia March comentou também sobre a questão da troca entre alunos e 67 

professores, que é feita presencialmente, que possui outro efeito em torno das 68 

discussões em relação às realizadas através de fóruns, como no caso da EAD. A 69 

professora Isabel também questionou sobre a reprovação do aluno e que se o 70 

aluno não foi capaz de ser aprovado em uma disciplina presencial, seria difícil ser 71 

aprovado em uma disciplina EAD. A Professora Gabrielle respondeu que a 72 

proposta seria que o aluno tivesse uma opção de cursar a disciplina reprovada de 73 

acordo com sua disponibilidade e permitindo dar continuidade aos estudos 74 

(evitando atrasos e evasões), visto que teria uma maior flexibilidade de horário. 75 

Falou também que o aluno deve se esforçar para fazer uma disciplina EAD, pois 76 

não seria uma saída mais fácil para aprovação. O professor Aloysio mencionou 77 

sobre o peso da disciplina ser presencial obrigatória e a EAD opcional (sugestão 78 

dada pela professora Gabrielle no início da reunião a fim de minimizar a retenção 79 

de alunos que reprovam, principalmente em Estatística, no primeiro período do 80 

curso). A sugestão dada pelo professor é que tanto a presencial quanto a EAD 81 

sejam opcionais e não só oferecidas em casos de reprovação. A Professora 82 

Gabrielle falou sobre usarmos a tecnologia a nosso favor, já que os alunos lidam 83 

bem com esse instrumento. A plenária concordou com a sugestão da profa 84 

Claudia March em realizar uma reunião ampliada com a presença da professora 85 

Claudia do PROIAC, um professor da Educação e um professor da PROGRAD 86 

para falar mais a respeito do consórcio CEDERJ. Esta reunião será realizada em 87 

setembro. 3) Solicitações de Reingresso sem concurso público: A professora 88 

Gabrielle explicou que, segundo o regulamento, o reingresso é o pedido de 89 

revinculação para outro curso afim, facultado ao discente que desejar ingressar 90 

em outro curso de graduação, devendo ser requerido no último período letivo, 91 



imediatamente anterior a sua formatura. Sendo assim iniciou lendo o pedido da 92 

aluna do curso de Enfermagem Samara Oliveira Gonçalves (Processo 93 

23069042011/2016-43) que após algumas considerações foi aprovado por 94 

unanimidade. As solicitações das  alunas Thais Silva da Cunha, curso de 95 

Administração (Processo 23069.042069/2016-97) e Carolina Daltoe da Silva, 96 

curso de Geografia (processo 23069.041934/2016-88) também foram lidas e, após 97 

considerações sobre áreas afins ao curso de Nutrição, foram negadas devido aos 98 

membros desse colegiado julgarem   improcedentes os pedidos;  4) Rematrícula: A 99 

aluna Viviane de Oliveira Amorim entrou com a solicitação de rematrícula, pois 100 

teve o cancelamento da matricula após quatro reprovações em uma mesma 101 

disciplina. Foi lida a sua solicitação e laudo sobre tratamento médico. Posto em 102 

votação foi deferido o pedido com a solicitação dos membros que a aluna tenha 103 

um acompanhamento pedagógico em seu rendimento escolar; 5) Processo de 104 

Validação de diploma de Melyssa Soares: Dada a palavra a professora Josiane, 105 

que fez parte da  comissão constituída  por este colegiado,  informou que a 106 

comissão indeferiu o pedido pois segundo o MEC e a carga horária mínima do 107 

curso, deve ser 3.200 horas e o cursado pela requerente foi de 2720 horas e isso 108 

já limitou qualquer apreciação posterior de compatibilidade de conteúdo. E frente a 109 

isso, a comissão poderá se reunir novamente, se a requerente interpor algum 110 

recurso. O que pode ser recomendado é a complementação do estudo, contudo, a 111 

UFF não é responsável por ter que ministrar esse conteúdo. 6) Pedido de Quebra 112 

de pré-requisito: A aluna Keyla da Silva Simões solicitou a troca de estágios do 113 

nono período pelo o estágio em saúde pública do décimo período, pois poderia 114 

usar o estágio não obrigatório que já está fazendo nessa área. A professora 115 

Daniele fez algumas considerações sobre a carga horária, responsabilidades que 116 

a aluna teria que seguir, mesmo realizando o estágio não obrigatório, que são 117 

inerentes a conclusão da disciplina de estágio em saúde pública e sobre a 118 

realização da disciplina de TCCII. Após essas considerações foi deferido o pedido 119 

da aluna por unanimidade. Terminando os pontos de pauta foi posto a palavra 120 

livre: A professora Aida informou que o departamento de química orgânica cedeu o 121 

laborátorio deles, para que sejam ministradas as aulas de Quimica analitica 122 

experimental, que será adaptado para que o aluno Victor tenha maior 123 

acessibilidade a disciplina. A professora Gabrielle agradeceu o retorno e a 124 

compreensão e falou da importância dessa união em prol do aluno, pois há muita 125 

dificuldade de conseguir essa acessibilidade em todos os locais. A professora 126 

Gabrielle pediu também o retorno do departamento MMO, sobre onde serão 127 

ministradas as disciplinas de Histologia e Embriologia e a professora Ana Luiza 128 

ficou de nos responder o mais prontamente.Terminando a Palavra Livre a 129 

professora Gabrielle de Souza Rocha agradeceu a presença de todos e encerrou 130 

a reunião lavrando esta ata a qual data e assina. Niterói, treze de julho de dois mil 131 

e dezesseis. 132 


