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Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte, reuniram-se virtualmente na plataforma 15 

Google Meet, utilizando o link de acesso à sala virtual meet.google.com/vqn-bjhc-wmd as 16 

professoras integrantes do NDE: Célia Cohen, Daniele da Silva Bastos Soares, Kátia Ayres 17 

Monteiro, Márcia Ribeiro, Maria das Graças Gomes de A. Medeiros, Maristela Lourenço, 18 

Rosane Valéria Viana Fonseca Rito e Thais Uekane estavam presentes. A Profa. Silvia Pereira 19 

presidiu a reunião. Primeiro item da pauta: Aprovação da ata de março de 2020. Aprovada 20 

pela plenária. Segundo item de pauta: Discussão do papel do NDE neste momento da 21 

pandemia COVID-19. Os presentes discutiram sobre as incertezas das atividades de ensino 22 

e suas possíveis modalidades de execução como também as formas de retorno ao ensino 23 

presencial bem como também a segurança para a saúde de todos. Houve discussão ampla 24 

sobre o acesso digital de alunos e professores e seus os desafios, os anseios quanto a não 25 

aumentar o abismo educacional entre os discentes. Como propostas surgiram: 1) buscar 26 

como os cursos on line já consolidados realizam avaliação do aprendizado; 2) os professores 27 

que fizerem o curso on line do PROIAC denominado “Potencializando a Aprendizagem 28 

usando o Classroom” e se sentiram aptos, ministrarão o mesmo curso para os professores 29 

do curso de Nutrição que desejarem fazer, juntamente com a professora Silvia Pereira; 3) a 30 

coordenação de curso encaminhará um questionário para os professores do curso de 31 

Nutrição para levantar informações relacionadas às demandas, anseios e expectativas dos 32 

mesmos quanto à atividades on line neste período de pandemia e trabalho remoto. Nada mais 33 

havendo a tratar, eu, Silvia Pereira, lavrei a presente ata que foi assinada por mim e pelos 34 

demais presentes.  35 


