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EMENTA: 1) Pauta 1.Aprovação da ata da reunião 8 

ordinária do dia vinte de agosto; 2. Aprovação da ata da 9 

reunião extraordinária dia do dia vinte e sete de agosto;  10 

.3. Homologação da decisão ad referedum da aprovação 11 

do espelhamento das disciplinas Gestão em Alimentação 12 

para Coletividade I, Gestão em Alimentação para 13 

Coletividade II, Métodos e Técnicas de Pesquisa em 14 

Nutrição I, Nutrição e Atividade Física, Avaliação 15 

Nutricional e Nutrição e Dietética I; 4. Homologação da 16 

decisão ad referedum da aprovação da oferta da 17 

Disciplina Optativa Seminários em Nutrição Clínica I - 60 18 

h, código: MND 00028; 5. Apreciação do pedido de 19 

quebra de pré-requisito da Aluna Gabrielle Welber ¨6. 20 

Comissão de três professores (a coordenadora de curso 21 

e mais dois professores) para atualização do regimento 22 

do colegiado de curso. 2) Informes: 1. Relato do curso 23 

de classroom oferecido aos alunos da nutrição; 2. NDE 24 

fará um estudo junto com os alunos e professores sobre 25 

o aprendizado no semestre 2020.1. 3. Palavra Livre 26 

 27 

 28 

 29 

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, reuniram-se virtualmente na 30 

plataforma Google Meet, utilizando o link de acesso à sala virtual 31 

https: meet.google.com/jqd-ysbb-nwb em sessão ordinária o Colegiado do Curso de 32 

Graduação em Nutrição, sob a presidência da Coordenadora de Curso, Profª. Silvia Eliza 33 

Almeida Pereira de Freitas, e com a presença dos seguintes membros: Adriana 34 

QuintellaLobão (GBG), Valter Lúcio de Oliveira (GSO), Ana Paula Massadar Morel (SSE), 35 

Camila Maranha Paes de Carvalho (MNS), Claudia March Frota de Souza (MPS), Luciana 36 

Reis Malheiros (MFL), Aida Maria Bragança Bittencourt Filha (GQA), Ana Luiza Bastos 37 

(MMO), Daniele da Silva Bastos Soares (MNS), Patricia henriques (MNS), Estelina Serrano 38 

de Marins Capistrano (GET), Kelly Alencar Silva (MBO), Aurelizia Maria Lemos Xavier 39 

(GIM), Aloysio de Mello Figueiredo Cerqueira (MIP), Mariana Sarto Figueiredo (MND), 40 

Pedro Netto Batalha (GQO), Rafaela Elvira Rozza de Menezes (MPT), Rosane Valéria 41 

Fonseca Viana Rito (MND), Grazielle Huguenin (MND), Maria Thereza Baptista Wady 42 

(MND), as representantes do Diretório Acadêmico Lieselotte Ornellas (DALO) Letícia 43 

Manacorda da Costa e Marcelly Christina Cabral dos Santos. A professora Silvia pediu 44 

autorização para que a aluna Amanda Carneiro Ferreira Freitas, a qual foi aceita. Na 45 

qualidade de presidente da reunião, a Prof.ª Sílvia iniciou pelos pontos de pauta: 1 46 

Aprovação da ata da reunião ordinária do dia vinte de agosto de dois mil e vinte: 47 

Aprovada por unanimidade após correção na escrita; 2 Aprovação da ata da reunião 48 

extraordinária do dia vinte e sete de  agosto de dois mil e vinte: Aprovada após 49 

correção na escrita 3. Homologação da decisão ad referedum da aprovação do 50 



espelhamento das disciplinas Gestão em Alimentação para Coletividade I, Gestão em 51 

Alimentação para Coletividade II, Métodos e Técnicas de Pesquisa em Nutrição I, 52 

Nutrição e Atividade Física, Avaliação Nutricional e Nutrição e Dietética I:  Após os 53 

membros tirarem as dúvidas sobre o que seria o espelhamento e duplicação de disciplina, 54 

carga horária entre professores,  a INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PROGRAD Nº  10/2020, DE 55 

28 DE JULHO DE 2020 que orienta sobre o assunto e os professores Aloysio e Aida 56 

contarem suas experiências com a mesma situação a decisão foi aprovada por 57 

unanimidade; 4 Homologação da decisão ad referedum da aprovação da oferta da 58 

Disciplina Optativa Seminários em Nutrição Clínica I - 60 h, código: MND 00028. A 59 

professora Sílvia explicou que devido a não oferta do Estágio Supervisionado em Nutrição 60 

Clínica o departamento responsável e os  professores de estágio, que já estavam em 61 

contato com os alunos com atividades extracurriculares, sentiram a  necessidade de ofertar 62 

a disciplina e continuar com esse contato  e também pela necessidade dos alunos 63 

precisarem continuar com o vínculo  com a Faculdade. A decisão ad referedum foi provada 64 

por unanimidade. 5 Apreciação do pedido de quebra de pré-requisito da Aluna 65 

Gabrielle Welber. A aluna solicitou a quebra de pré requisito entre as disciplinas de 66 

Fundamentos de pesquisa em Nutrição e Prática em TCC I para serem cursadas neste 67 

semestre 2020.1. Após a professora Silvia ler o relato da aluna a solicitação foi deferida 68 

pelos membros. 6. Comissão de três professores (a coordenadora de curso e mais 69 

dois professores) para atualização do regimento do colegiado de curso. A professora 70 

Sílvia expôs a necessidade da continuidade do processo de atualização do regimento, pois 71 

este havia sido interrompido. Após solicitar que dois membros do colegiado integrasse a 72 

comissão, as professoras Patricia Henriques e Danielle Bastos se prontificaram. Terminado 73 

os pontos de pauta foi dado início aos informes. 1. Relato do curso de classroom 74 

oferecido aos alunos da nutrição: A professora informou que houve aproximadamente 75 

120 inscritos com 80 participantes e 40 efetivaram e chegaram ao término das atividades e 76 

que os alunos se desenvolveram muito bem sem apresentar dificuldades e se moveram 77 

com tranquilidade pela plataforma. A aluna Marcelly acrescentou que  o curso foi muito 78 

produtivo, que houve um feedback muito positivo e  que os alunos se sentiram mais seguros 79 

e confortáveis para iniciar este semestre de forma remota 2. NDE fará um estudo junto 80 

aos alunos e professores sobre o aprendizado no semestre 2020.1. A professora Sílvia 81 

explicou este estudo será realizado em duas fases, a primeira durante a semana acadêmica 82 

(2020) com  duas perguntas e um questionário mais amplo ao final do semestre. A 83 

professora Luciana lembrou que já há um grupo de estudo que será feito pelo setor 84 

assistência social e sugeriu a parceria. Terminado os informes foi aberta a  palavra livre a 85 

todos. A professora Adriana Quintella pediu a palavra  e informou que levou ao 86 

departamento de biologia geral, a última discussão que aconteceu na reunião do colegiado 87 

da nutrição sobre os 30% de aulas síncronas. Explicou a eles que o colegiado preferiu 88 

seguir exatamente como está escrito na ordem de serviço da prograd, seguindo a 89 

obrigatoriedade de 30% das aulas síncronas. Entretanto, o  departamento GBG teve a 90 

dúvida quanto aos 30%, se era obrigatório ou sugestão. Sendo assim, os professores de 91 

genética que ministram a disciplina para a nutrição pediram para passar a informação que 92 

essa disciplina ministrará mais de 30% de aula síncrona, pois a carga horária já é baixa. 93 

Alguns professores fizeram ponderações sobre as resoluções CEPEX e a da PROGRAD e 94 

os conflitos entre elas.  A professora Silvia informou que houve a decisão do colegiado de 95 

priorizar a realização de atividades assíncronas e ofertar até 30% da carga horária da 96 

disciplina no formato síncrono e é importante que todos os docentes sigam. A professora 97 

Adriana informou que levaria novamente o posicionamento ao departamento. A 98 

representante do DALO Marcelly solicitou a palavra e informou que a aluna Amanda 99 



Carneiro Ferreira Freitas em nome dos alunos inscritos nas disciplinas de Estágios 100 

Obrigatórios de 2020.1 procuraram o diretório acadêmico para recorrer sobre a deliberação 101 

feita na reunião extraordinária do dia vinte e sete de agosto de dois mil e vinte que decidiu 102 

que no curso de graduação em Nutrição não seriam ofertadas as disciplinas de estágios 103 

devido aos motivos relatados na reunião. Sem saber ao certo como fazer este recurso 104 

procurou informações e solicitou aos alunos que fizessem uma carta posicionando o 105 

descontamento e solicitando que os estágios sejam realizados neste período e a decisão 106 

reavaliada e também fez um mapeamento dos alunos inscritos para saber a real situação 107 

deles neste momento. Foi lida a carta, mostrado o resultado do mapeamento e após a 108 

leitura a professora Luciana pediu a palavra, também teve dúvidas sobre se o colegiado é a 109 

instância de recurso e lembrou dos motivos que a levou vetar a volta dos estágios neste 110 

momento. A professora Cláudia também lembrou dos motivos e um deles é a defesa a vida, 111 

acha legítima a reivindicação mas no momento permanece com a mesma decisão. Outros 112 

membros se solidarizaram com os alunos e acharam legítimo o posicionamento dos alunos 113 

porém relataram que caso houvesse votação, manteriam a decisão tomada na reunião 114 

anterior. A aluna Amanda solicitou a palavra que lhe foi aprovada no início da reunião e 115 

justificou a solicitação dos alunos. A professora Sílvia explicou que como encaminhamento 116 

vai se informar dos protocolos para tal recurso e informará aos membros, se a instância for 117 

o colegiado de curso solicitará uma reunião extraordinária. Terminando a palavra livre a 118 

Professora Sílvia agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, lavrando esta ata, a 119 

qual data e assina. Niterói, oito de setembro de dois mil e vinte. 120 


