
Universidade Federal Fluminense 1 
Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro 2 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Nutrição 3 
 4 

 5 
Ata - Reunião Ordinária do NDE de 02 de julho de 2020 6 

                                                       7 
EMENTA: 1. Pauta: 1. Aprovação das atas de junho e 8 
da extraordinária de junho; 2. ACC: utilizar a carga 9 
horária das atividades das disciplinas que estão 10 
ocorrendo como atividades complementares, 3. curso do 11 
classroom pelo NDE usando o material que o PROIAC 12 
disponibilizará; 4. As atividades práticas das Práticas 13 
integradas 2. Informes 1. Reuniões agendadas até o 14 
momento, 2) Relatos a) da Reunião com os alunos no 15 
dia 25/06; b) Relato do Fórum da PROGRAD e dos 16 
coordenadores e diretores dos cursos da área da saúde; 17 
c) Relato dos questionários realizados com professores 18 
e alunos sobre acessibilidade digital; d) Reunião com 19 
Carla Barros, chefe de departamento Estudos Culturais 20 
e Mídia. 3) Pedidos dos alunos para o estágio 21 
extracurricular ser considerado como estágio 22 
supervisionado; 3. Palavra Livre 23 

 24 
 25 
 26 
Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte, reuniram-se virtualmente na plataforma 27 

Google Meet, utilizando o link de acesso à sala virtual meet.google.com/vqn-bjhc-wmd as 28 

professoras integrantes do NDE: Célia Cohen, Daniele da Silva Bastos Soares, Kátia Ayres 29 

Monteiro, Márcia Ribeiro, Maria das Graças Gomes de A. Medeiros, Maristela Lourenço, 30 

Rosane Valéria Viana Fonseca Rito e Thais Uekane estavam presentes. A Profa. Silvia Pereira 31 

presidiu a reunião. Primeiro item da pauta: Aprovação da ata de junho de 2020; 32 

aprovação da ata da reunião extraordinária de 23 de junho de 2020. A plenária aprovou 33 

as duas atas. Segundo item da pauta: Admissão das atividades remotas como 34 

atividades acadêmicas complementares. A plenária aprovou as atividades que cada 35 

professor estiver fazendo utilizando ferramentas digitais como atividades acadêmicas 36 

complementares por se tratar de um encontro científico conforme legislação do Ministério da 37 

Educação que classifica encontro científico como atividades de atualização que podem 38 

envolver professores, graduandos e pós graduando, desde que comprovados por declaração 39 

do professor responsável.  Assim como também a realização de cursos on line autoinstrutivos, 40 

tendo como comprovante o certificado de integralização do curso. Terceiro ponto de pauta: 41 

Oferecimento do curso de capacitação em Classroom para os docentes do curso de 42 

Nutrição. Prof.ª Silvia perguntou à plenária quem poderia auxiliá-la no curso de capacitação 43 

em Classroom com o material cedido pelo PROIAC a ser ofertado na segunda semana de 44 

agosto. As professoras Célia, Daniele e Thais se prontificaram. Prof.ª Silvia informou também 45 

que ministrará um curso de classroom para os discentes na última semana de agosto, as 46 

Prof.ª  Graça e Rosane se prontificaram a ajudar, pois até a data já terão terminado a 47 

capacitação delas. Quarto ponto de pauta: Discussão sobre as atividades práticas das 48 

disciplinas práticas integradas (PI). Após ampla discussão no qual se ponderou o objetivo 49 

das PI ou seja, a vivência do aluno in loco no ambiente de trabalho do nutricionista, o caráter 50 

extensionista dessas disciplinas, perda na qualidade da formação por não proporcionar essa 51 



vivência prática, que essa disciplina se enquadra na legislação de estágio e disciplinas 52 

práticas, a represamento de alunos em razão de não se inscrever nessas disciplinas, a partir 53 

da sugestão da Prof.ª Célia, plenária optou por solicitar à coordenação de curso uma reunião 54 

interdepartamental para que este tema seja debatido.  2. Informes 1. Reuniões agendadas 55 

até o momento: Silvia informou que haverá uma reunião entre os coordenadores, diretores 56 

e coordenadores de disciplinas no HUAP no dia 03 de julho às 11h; e no dia 08 de julho com 57 

o CRN e os coordenadores de curso e estágio. 2) Relatos a) da Reunião com os alunos no 58 

dia 25/06: encontro com os alunos: estiveram presente o DALO, as Prof.ª  Graça e Kátia e 59 

no total tivemos em momento de pico 110 participantes. Em resumo, os alunos do segundo 60 

período apresentaram os temores com relação à qualidade de ensino e, os que mais se 61 

colocaram, foram os inscritos nos estágios, principalmente no de saúde pública. A ata foi 62 

encaminhada por email aos membros do NDE e plenamente divulgada para os alunos via 63 

DALO; b) Relato do Fórum da PROGRAD e dos coordenadores e diretores dos cursos da 64 

área da saúde: Fórum da PROGRAD com os coordenadores da área da saúde cujo resumo 65 

foi encaminhado por email aos membros do NDE. c) Relato dos questionários realizados com 66 

professores e alunos sobre acessibilidade digital; questionário realizado com os professores 67 

responsáveis pelas disciplinas do curso de nutrição e com os discentes para mapear a 68 

acessibilidade digital. Os dados estão em anexo e foram encaminhados por email aos 69 

membros do NDE. d) Reunião com a Prof.ª Carla Barros, chefe de departamento Estudos 70 

Culturais e Mídia. Os professores solicitaram uma reunião com a coordenação para relatar o 71 

problema em alocar um professor para ministrar a disciplina e pedindo para esta ser 72 

considerada como optativa ao invés de obrigatória. A Prof.ª Silvia alegou que apesar de não 73 

concordar com esse pleito pois para isso acontecer seria necessário reforma curricular e que 74 

durante esse período essa discussão, que demora anos para se concretizar, não era 75 

prioritária em razão do momento que nos encontramos. Após debate a plenária concordou e 76 

a situação manter-se-á sem alteração. 3) Pedidos dos alunos para o estágio extracurricular 77 

ser considerado como estágio supervisionado; A Prof.ª Silvia relatou que está recebendo 78 

emails de alunos solicitando o aproveitamento de estágio extracurricular como estágio 79 

supervisionado, o qual a plenária decidiu não seria possível em razão do regulamento do 80 

estágio.  3. Palavra Livre. A Prof.ª Maristela Apontou os editais lançados pela PROGRAD e 81 

pediu que a coordenação divulgue entre os alunos a importância dos alunos que tiverem 82 

disponibilidade digital, que façam as disciplinas que serão oferecidas de forma remota. A 83 

Prof.ª Silvia agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião lavrando esta ata, 84 

a qual data e assina. Niterói, dois de julho de dois mil e vinte. 85 


