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EMENTA: Pauta única: Discutir as perspectivas do curso de acordo com a nova publicação 9 

do CEPEX a Resolução 160/2020  10 

 11 

 12 

Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às onze horas, reuniram-se virtualmente 13 

na plataforma Google Meet, utilizando o link de acesso à sala virtual meet.google.com/nbo-14 

rryz-neb, as professoras integrantes do NDE: Célia Cohen, Daniele da Silva Bastos Soares, 15 

Kátia Ayres Monteiro, Márcia Ribeiro Pinto, Maria das Graças Gomes de A. Medeiros, 16 

Maristela Soares Lourenço, Rosane Valéria Viana Fonseca Rito e Thais Uekane. Todas 17 

concordaram que o ponto principal da discussão era com relação à possibilidade de ofertar 18 

as disciplinas de estágio supervisionado. As disciplinas teóricas e as práticas integradas 19 

serão oferecidas pela plataforma Google classroom respeitando as instruções. Algumas 20 

práticas das disciplinas de Técnica Dietética II e III, e Bromatologia serão oferecidas quando 21 

puder haver atividades presenciais. Com relação ao estágio supervisionado, discutiu-se sobre 22 

a responsabilidade da coordenadora do curso, dos professores orientadores, dos protocolos 23 

de segurança de cada local de estágio. Foi encaminhado que a coordenação enviará um 24 

email à divisão de estágio para que este elucide as responsabilidades dos professores frente 25 

a este momento. Além disso, a portaria no. 544/2020 do MEC explicita que se trata de ensino 26 

remoto, o que não incluiria o estágio que é essencialmente presencial. Nada mais havendo a 27 

tratar, eu, Silvia Pereira, lavrei a presente ata que foi assinada por mim e pelos demais 28 

membros do NDE presentes. 29 


