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                                                       7 
EMENTA: 1. Pauta: 1. Aprovação das atas das 8 
reuniões ordinária e extraordinária; 2. Solicitação da 9 
aluna Caroline Dalbó para aceitar o intercâmbio na 10 
Disney como atividade complementar; 3. Discussão do 11 
caso da aluna Mariana Jerônimo; 4. Marcação da 12 
Reunião com a Atlética. 2. Informes 1. Aprovação do 13 
recurso do DALO pelo Colegiado de Unidade para a 14 
oferta do Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica; 15 
3. Palavra Livre 16 

 17 
 18 

 19 

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniram-se 20 

virtualmente na plataforma Google Meet, utilizando o link de acesso à sala virtual 21 

https://meet.google.com/khv-tvws-gjt as professoras integrantes do NDE: Célia Cohen, Kátia 22 

Ayres Monteiro, Márcia Ribeiro, Maria das Graças Gomes de A. Medeiros, Maristela Soares 23 

Lourenço, Rosane Valéria Viana Fonseca Rito e Thais Uekane estavam presentes. A 24 

professora Daniele da Silva Bastos Soares encontra-se de férias. A Profa. Silvia Pereira 25 

presidiu a reunião. Primeiro ponto da pauta: Aprovação da ata de setembro de 2020; 26 

aprovação da ata da reunião extraordinária de setembro. A plenária aprovou a ata da 27 

reunião ordinária e também da extraordinária que aconteceu em 11 de setembro. 2. 28 

Segundo ponto de pauta: Solicitação da aluna Caroline Dalbó para aceitar o 29 

intercâmbio na Disney como atividade complementar; Após discussão sobre as 30 

atividades desenvolvidas durante o período que fez intercâmbio, a plenária solicitou que a 31 

aluna faça um texto refletindo sobre as atividades desenvolvidas e as relacione com os 32 

referenciais teóricos e as atividades profissionais do nutricionista na cadeia produtiva de 33 

alimentos. A mesma deverá entregar o manuscrito à coordenação e este será debatido 34 

novamente na próxima reunião do NDE. Terceiro ponto da pauta: Discussão do caso da 35 

aluna Mariana Jerônimo. A aluna Mariana Jerônimo procurou a coordenação para discutir 36 

a inclusão da disciplina de Bromatologia ainda nesse período, para evitar que a mesma 37 

atrase mais ainda a conclusão do curso. Diante das possibilidades, a plenária encaminhou 38 

que a mesma procurasse outras IES que tivessem carga horária, ementa e conteúdo 39 

compatíveis com a disciplina ofertada pela Nutrição, fizesse a disciplina, e depois solicitasse 40 

a dispensa da disciplina na Nutrição/UFF. Quarto ponto da pauta: Marcação da Reunião 41 

com a Atlética: Ainda não foi possível fazer o agendamento com a Atlética.  Informes: 1. 42 

Aprovação do recurso do DALO pelo Colegiado de Unidade.  A profa. Silvia informou 43 

que o DALO entrou com um recurso contra a decisão do colegiado de curso de não aprovar 44 

a oferta da disciplina Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica no colegiado de unidade, 45 

o qual foi aprovado.  3. Palavra Livre. A professora Kátia, membro da banca de avaliação 46 

do exame de proficiência do estágio supervisionado abordou que duas alunas entraram com 47 

o pedido de exame de proficiência com atividades desenvolvidas em projetos extensionistas 48 

e não com atividades realizadas em cenários de estágios. Após discussão pautada nas 49 

características de estágio e projetos de extensão, a plenária encaminhou que o caso seja 50 



discutido no colegiado de curso, pois é a instância deliberativa da coordenação. Nada mais 51 

havendo a tratar, eu, Silvia Pereira, lavrei a presente ata que foi assinada por mim e pelos 52 

demais membros do NDE presentes.  53 


