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EMENTA: 1. Pauta: 1. Aprovação das atas das reuniões 8 
ordinária e extraordinárias de agosto; 2. Pesquisa sobre 9 
o ensino remoto no curso de Nutrição;  3. Marcação de 10 
uma reunião com a Atlética. 2. Informes 1. reunião com 11 
os coordenadores dos estágios obrigatórios; 2. Relato da 12 
reunião extraordinária do Col de curso; 3. relato da 13 
avaliação dos estudantes do curso do classroom; 4. 14 
redação do documento a ser encaminhado ao BS 3. 15 
Palavra Livre 16 

 17 
Aos três dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram-se virtualmente 18 

na plataforma Google Meet, utilizando o link de acesso à sala virtual meet.google.com/ytx-zesa-19 

mkz  as professoras integrantes do NDE: Célia Cohen, Daniele da Silva Bastos Soares, Kátia 20 

Ayres Monteiro, Maria das Graças Gomes de A. Medeiros, Maristela Soares Lourenço, 21 

Rosane Valéria Viana Fonseca Rito e Thais Uekane estavam presentes. A professora Márcia 22 

Ribeiro justificou a ausência. A Profa. Silvia Pereira presidiu a reunião. Primeiro item da 23 

pauta: Aprovação da ata de agosto de 2020; aprovação das atas das reuniões 24 

extraordinárias de agosto. A plenária aprovou a ata da reunião ordinária e também das 25 

extraordinárias que aconteceram em 06 e 20 de agosto, sobre os pontos Prática integrada e 26 

a Resolução 106/2020 do CEPEX. Segundo item da pauta:  pesquisa sobre o ensino 27 

remoto no Curso de Nutrição. A plenária aprovou a proposta de desenvolver um projeto 28 

que possa avaliar o ensino remoto referente ao período de 2020.1 junto aos professores e 29 

alunos. A sugestão é que seja feita uma questão durante a agenda acadêmica por ser no 30 

meio do período letivo e aprofundar ao final do semestre. A professora Thais sugeriu as 31 

seguintes questões para o mês de setembro: a) como você está acompanhando as 32 

atividades?; e como você acredita que está sendo o seu aprendizado. Terceiro item da 33 

pauta: Marcação de uma reunião com a Atlética sobre a denúncia anônima relacionada 34 

a uma live na qual representantes da Atlética depreciaram alguns professores do 35 

curso. A professora Silvia relatou que recebeu uma denúncia anônima acompanhada de um 36 

vídeo, relatando que representantes da Atlética fizeram uma live e nela depreciaram alguns 37 

professores do curso. A plenária decidiu que a coordenação deveria convocar os 38 

representantes da Atlética para esclarecer os fatos. As professoras Daniele Bastos, Kátia 39 

Ayres e Rosane Rito concordaram em participar dessa reunião que será agendada. Informes: 40 

1. reunião com os coordenadores dos estágios obrigatórios: A professora Silvia relatou 41 

que na reunião com as coordenadoras de estágio e com as chefias, foi organizado o 42 

calendário para o exame de proficiência aprovado pelo colegiado de curso e, a professora 43 

Thereza Wadi informou que o encaminhamento para a oferta do estágio de clínica foi 44 

aprovado pelo departamento e será submetido à aprovação do colegiado de curso. Os 45 

estágios de alimentação coletiva e saúde pública não serão ofertados. 2. Relato da reunião 46 

extraordinária do Colegiado de curso:  o colegiado de curso, em reunião extraordinária do 47 

dia 27/08 aprovou os planos de atividades das disciplinas e não aprovou a oferta do estágio 48 

obrigatório em nutrição clínica; 3. relato da avaliação dos estudantes do curso do 49 

classroom; A professora Silvia informou que os alunos que fizeram o curso - 120 inscritos e 50 
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80 completaram, o avaliaram bem e que os mesmos tiveram bom aproveitamento. 4. redação 51 

do documento a ser encaminhado ao BS relacionado ao aproveitamento do estágio não 52 

obrigatório. A professora Silvia compartilhou o documento com todos os membros que 53 

deram sugestões no texto e o mesmo será encaminhado então para a publicação no boletim 54 

de serviço. Nada mais havendo a tratar, eu, Silvia Pereira, lavrei a presente ata que foi 55 

assinada por mim e pelos demais membros do NDE presentes. 56 


