
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 Extraordinária Ampliada do NDE de 15 de julho de 2020 6 

                                                       7 

EMENTA: Pauta única: Discutir sobre a possibilidade de oferecimento das disciplinas 8 

Práticas Integradas durante o período de ensino remoto sob a luz da Portaria Nº 544, de 16 9 

de junho de 2020  10 

 11 

 12 

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte, reuniram-se virtualmente na plataforma 13 

Google Meet, utilizando o link de acesso à sala virtual meet.google.com/moq-sjxq-xzv, as 14 

professoras integrantes do NDE: Célia Cohen, Kátia Ayres Monteiro, Maria das Graças 15 

Gomes de A. Medeiros, Maristela Lourenço, Rosane Valéria Viana Fonseca Rito e Thais 16 

Uekane. As professoras Daniele da Silva Bastos Soares e Márcia Ribeiro justificaram as 17 

ausências. Estiveram presentes também os professores Amina Chain, Ana Beatriz Franco 18 

Sena (PIABS), Camila Maranha Paes de Carvalho (PIEI), Enilce Oliveira F. Sally (PIEI), 19 

Gabrielle De Souza Rocha (PIUCA), Mariana Sarto Figueiredo (PIUAN), Manoela Pessanha 20 

(PIUAN), Luciene Burlandy, Manuela Dolinsky, Nara Xavier Moreira, Patrícia Henriques 21 

(PIUCA), Renata Frauches Medeiros, Silvia Custódio (PIUH), Thereza Wady, Ursula Viana 22 

(PIABS). A Profa. Silvia Pereira presidiu a reunião. Ponto único: Discutir sobre a possibilidade 23 

de oferecimento das disciplinas Práticas Integradas durante o período de ensino remoto sob 24 

a luz da PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020 <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-25 

/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872>. Iniciada a reunião, a profa. Silvia 26 

Pereira esclareceu que essa reunião ampliada foi um encaminhamento da reunião ordinária 27 

do dia 02 de julho de 2020 do NDE que discutiu a oferta das PIs durante o ensino remoto e 28 

considerou a necessidade da discussão ampliada junto aos professores dos departamentos 29 

que oferecem essas disciplinas MND e MNS. As reflexões foram colocadas no sentido do 30 

ponderamento sobre o perfil da Prática Integrada, pautada na observação da prática do 31 

nutricionista nos diversos locais de atuação, como realizar as atividades práticas e visitas 32 

técnicas que acontecem nas disciplinas de maneira remota, o aceite dos locais que 33 

receberiam os alunos e os protocolos de segurança sanitária e, o represamento de alunos e 34 

gargalos que aconteceria caso as PIs não sejam ofertadas, a possível precarização do uso 35 

do ensino remoto para essas disciplinas. Professores afirmaram de discussões que já estão 36 

sendo feitas no âmbito de algumas práticas e outros apontaram a necessidade de considerar 37 

a possibilidade de exclusão digital. Encaminhou-se que os professores de cada prática 38 

integrada iriam discutir à luz da realidade de cada prática possibilidades de práticas 39 

educativas de formas síncronas e assíncronas, levantando as facilidades e desafios para 40 

essa oferta, como também a proposta para ministrar a disciplina nos próximos semestres que 41 

perdurar essa situação e que seria apresentado no dia 06 de agosto, às 9h. Nada mais 42 

havendo a tratar, eu, Silvia Pereira, lavrei a presente ata que foi assinada por mim e pelos 43 

demais membros do NDE presentes. 44 
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