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Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte, reuniram-se virtualmente na plataforma 28 

Google Meet, utilizando o link de acesso à sala virtual meet.google.com/zrz-dapj-ifc em 29 

sessão ordinária o Colegiado do Curso de Graduação em Nutrição, sob a presidência da 30 

Coordenadora de Curso, Profª. Silvia Eliza Almeida Pereira de Freitas, e com a presença 31 

dos seguintes membros: Maria Thereza Baptista Wady (MND), Mariana Sarto Figueiredo 32 

(MND), Rosane Valéria Fonseca Viana Rito (MND), Amina Chain Costa (MNS), Patrícia 33 

Henriques (MNS), Camila Maranha Paes de Carvalho (MNS), Aida Maria Bragança 34 

Bittencourt Filha (GQA), Estelina Serrano de Marins Capistrano (GET), Rafaela Elvira Rozza 35 

de Menezes (MPT), Ronald Marques dos Santos (MFL), Kelly Alencar Silva (MBO), Marcia 36 

Ribeiro Pinto da Silva (MIP), Pedro Netto Batalha (GQO), Aurelizia Maria Lemos Xavier 37 

(GIM), Claudia March Frota de Souza (MPS), Ana Luiza Bastos (MMO) e a representante do 38 

Diretório Acadêmico Lieselotte Ornellas (DALO) Marcelly Christina Cabral dos Santos. 39 

Também participou desta reunião como convidada a Prof.ª Ana Lúcia Augusto (MND). Na 40 

qualidade de presidente da reunião, a Prof.ª Silvia fez a leitura da pauta. 1. Aprovação das 41 

atas de reunião ordinária e extraordinária de setembro: as atas foram aprovadas, com 42 

os devidos ajustes realizados. 2. Discussão do Regimento Interno: A Prof.ª Luciana Reis 43 

Malheiros (MFL) enviou algumas considerações para serem feitas sobre o Regimento 44 

Interno do Colegiado de Curso, tomando como exemplo a redação do Regimento Interno do 45 

Colegiado de Curso de Biomedicina. A representante do DALO Marcelly também 46 

apresentou uma proposta de alteração no quantitativo de membros do corpo discente na 47 

composição do Colegiado de Curso, conforme as recomendações do Estatuto e Regimento 48 

Geral da Universidade Federal Fluminense, para um quinto do número de membros do 49 

Colegiado sendo composto pelos representantes discentes com direito a voto, independente 50 



de serem integrantes do Diretório Acadêmico, o que corresponderia a cinco representantes 51 

discentes no Colegiado de Curso de Nutrição. Uma mudança sugerida pela Prof.ª Luciana 52 

tratava sobre os requisitos necessários para que o professor ocupe a função de 53 

coordenador e vice-coordenador de Curso. Os membros concordaram em seguir o 54 

Regulamento Geral da Consulta Eleitoral da UFF, no que diz respeito a este ponto de 55 

discussão, ou seja todos os professores, lotados no MND ou MNS, independente do seu 56 

regime de trabalho, poderá se candidatar aos cargos de coordenador e vice-coordenador. A 57 

Prof.ª Sílvia comunicou que a discussão sobre o Regimento Interno terá continuidade na 58 

próxima reunião. 3. Aprovação da criação da disciplina optativa Tópicos em 59 

Insegurança Alimentar Materno Infantil (MND): após a apresentação do formulário treze 60 

da disciplina pelas professoras Rosane Rito e Ana Lúcia Augusto, na qualidade de chefe de 61 

Departamento de Nutrição e Dietética (MND) e coordenadora da disciplina respectivamente, 62 

os membros aprovaram a criação da disciplina. Também parabenizaram a Prof.ª Ana Lúcia 63 

pela iniciativa. 4. Apreciação do encaminhamento do GT de Extensão sobre a minuta 64 

de creditação em extensão: após breve relato da Prof.ª Sílvia sobre este ponto da pauta, 65 

os membros aprovaram o encaminhamento do GT de Extensão sobre a minuta, bem como 66 

a inclusão do Programa Educação pelo Trabalho do Ministério da Saúde do qual a UFF 67 

participa desde a sua primeira edição em 2008. 5. Aprovação do plano de atividade da 68 

disciplina Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica: Devido ao aceite da solicitação 69 

feita pelo DALO em ofertar a disciplina Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica, surgiu a 70 

necessidade de aprovação do plano de atividade desta. A Prof.ª Sílvia informou que houve 71 

uma reunião com os professores responsáveis pela gerência de ensino e pesquisa do 72 

Hospital Universitário Antônio Pedro, juntamente com a Prof.ª Thereza Wady, em que foi 73 

acertado que os alunos estagiários realizarão as atividades em número reduzido de vagas 74 

de manhã e à tarde nas enfermarias das áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e 75 

Clínica Pediátrica, sem que eles frequentem o CTI e áreas em que tenham pacientes com 76 

COVID-19. Cientes de todas as providências adotadas, visando a segurança e a 77 

preservação da saúde dos estagiários, os membros do Colegiado aprovaram o plano de 78 

atividades desta disciplina. 6. Aprovar que o aluno participante de projeto de extensão 79 

possa dar entrada no pedido de exame de proficiência para Estágio Supervisionado: 80 

A banca de avaliação do Estágio Supervisionado em Saúde Pública apresentou esta 81 

demanda, visto que dos quatro exames de proficiência solicitados, dois deles realizaram 82 

atividades em projetos de extensão, desde que atendessem os demais requisitos definidos 83 

anteriormente para esse processo. Após discussão, os membros definiram que os alunos 84 

que participaram de projetos de extensão vinculados à Faculdade de Nutrição, cujos 85 

professores responsáveis sejam também nutricionistas, têm o direito de pleitear este exame 86 

de proficiência para Estágio Supervisionado em Saúde Pública no semestre 2020.1, desde 87 

que estejam inscritos nesta disciplina e considerando todos os critérios já estabelecidos 88 

para tal finalidade, bem como o atual momento de pandemia, que é o motivador desta 89 

exceção. Para solicitar o exame, será necessário o envio de documento emitido e assinado 90 

pelo professor responsável pelo projeto, relatando a carga horária e as atividades 91 

desenvolvidas pelo aluno, ou o relatório do projeto de extensão obtido a partir do sistema e 92 

aprovada pelo departamento. O prazo para participação dos interessados foi estendido até 93 

o dia dezesseis de outubro de dois mil e vinte. Em seguida, a Prof.ª Silvia passou para o 94 

momento dos informes. 1. Decisão do Colegiado de Unidade que atendeu o recurso do 95 

DALO e haverá a oferta da disciplina Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica: 96 

Prof.ª Sílvia compartilhou a decisão do Colegiado de Unidade na última reunião deste, em 97 

que foi atendida a solicitação do DALO para a oferta da disciplina Estágio Supervisionado 98 

em Nutrição Clínica, destacando que para isso serão adotados todos os procedimentos 99 



necessários para atender à IS nº 14/2020 da PROGRAD. Serão treze alunos e será 100 

utilizado o protocolo do internato da Faculdade de Medicina para o acompanhamento dos 101 

sinais e sintomas da COVID-19. Este acompanhamento dos estudantes será reportado 102 

semanalmente pela Prof.ª Thereza, coordenadora do estágio, à Coordenação de Curso de 103 

Nutrição. 2. Envio aos departamentos do pedido sobre a organização de como serão 104 

ministradas as disciplinas práticas e os componentes práticos que não foram 105 

ofertados neste semestre: Prof.ª Sílvia informou que pediu informações aos 106 

departamentos sobre este assunto, com prazo até o final de outubro do ano corrente para 107 

enviarem as respostas, a fim de que sejam discutidas na próxima reunião de Colegiado de 108 

Curso. Após o momento dos informes, a Prof.ª Sílvia abriu a oportunidade para palavra 109 

livre. 3. Palavra Livre: Prof.ª Aida aproveitou a oportunidade para adiantar as medidas que 110 

os professores de seu departamento têm intenção de adotar quanto às disciplinas práticas e 111 

componentes práticos, porém enquanto não for possível retornar com as atividades 112 

presenciais, ela sugeriu que sejam concedidas quebras de pré e co-requisitos para estas 113 

disciplinas aos alunos que solicitarem. Ela disse ainda que enviará essas informações de 114 

forma mais detalhada por escrito, conforme solicitado pela Prof.ª Sílvia. Prof.ª Amina 115 

compartilhou a informação dada pela Prof.ª Enilce de que há alunos que não têm 116 

participado das atividades síncronas, apresentando diversos motivos, e perguntou aos 117 

demais professores se o mesmo tem ocorrido com eles. Marcelly respondeu que também 118 

percebeu esse tipo de ocorrência e informou que há alunos com dificuldade de acesso e 119 

concentração em suas residências no momento em que as atividades síncronas ocorrem, 120 

assim como outras atividades conjuntas entre alunos, o que acaba trazendo-lhes prejuízos. 121 

Prof. Pedro trouxe o relato da Prof.ª Marcela de Moraes, que ministrou a disciplina Química 122 

Orgânica XIII no segundo semestre de dois mil e dezenove, única disciplina ofertada pelo 123 

seu departamento ao Curso de Nutrição. Durante esse período, ela atendeu à aluna Jéssica 124 

dos Santos Sodré do Curso de Nutrição que ingressou com processo de regime excepcional 125 

de aprendizagem por questões pessoais de saúde. Por este motivo, algumas questões 126 

ocorreram nesse momento e após, que impossibilitaram a aluna de participar das 127 

avaliações que foram ministradas. Questionada sobre isso, a Prof.ª Marcela ofereceu 128 

alternativas, algumas destas envolvendo avaliação on line para a aluna em questão. No 129 

entanto, houve impossibilidade desta aluna de atender às alternativas oferecidas, com 130 

justificativas baseadas nas questões de saúde dela, como impossibilidade de digitar, 131 

manuscrever e de conexão de internet, que é ruim em sua residência. Com base em todo o 132 

processo do regime excepcional de aprendizagem, a Prof.ª Marcela ofereceu todo o 133 

material didático à aluna, porém não conseguiu fechar a nota da aluna naquele período 134 

específico, pois a aluna não pôde cumprir as demais avaliações que seriam necessárias 135 

para que ela pudesse obter a aprovação na disciplina. Depois que isso aconteceu, a Prof.ª 136 

Marcela precisou se ausentar do Brasil, a fim de cumprir uma missão de trabalho científica 137 

na Itália durante cerca de três meses. Nesse período a Prof.ª Sílvia entrou em contato com 138 

o GQO, visando tentar atender à solicitação da aluna quanto a sua nota. Em conversa com 139 

a chefe do GQO e com a Prof.ª Marcela, o Prof. Pedro disse que eles tentaram chegar a 140 

algumas alternativas para oferecer à aluna, sempre considerando as questões de saúde 141 

dela, comprovadas por atestado médico. Foi oferecida a alternativa de realizar prova oral, 142 

ou seja, sem a necessidade de escrever, na presença de uma banca de professores, a fim 143 

de que o processo avaliativo fosse o mais justo possível para ela; foi sugerido, inclusive, 144 

que um professor do Colegiado de Curso estivesse presente como ouvinte. No entanto, a 145 

aluna disse que não poderia fazer a avaliação dessa forma, porque essa situação seria 146 

muito estressante para ela e o estresse seria um dos gatilhos que ativam a doença dela. 147 

Como ela também informou nessa mesma época que o problema que a impedia de digitar 148 



tinha sido sanado, foi pensada uma nova alternativa de avaliá-la em formato digital, na qual 149 

ela digitaria as respostas ou faria a marcação digital da resposta em questões de múltipla 150 

escolha, numa sala com infraestrutura adequada. Até então, não havia ocorrido a 151 

suspensão das atividades presenciais na UFF, devido à pandemia, mas ainda assim a 152 

aluna não atendeu a essa alternativa, justificando por questões de saúde. Depois de 153 

algumas semanas, a aluna apresentou um novo atestado médico com recomendação de 154 

mais trinta dias de repouso. Com isso, a Prof.ª Sílvia entrou em contato com a PROGRAD, 155 

pedindo orientações a respeito desse caso, tendo como resposta de que aguardasse passar 156 

esses trinta dias e mantivesse a oferta dessa forma de avaliação e, se ao final desse 157 

período, a aluna ainda não pudesse atender a essa alternativa, a PROGRAD orientou que a 158 

nota da aluna fosse fechada com base no desempenho que ela apresentou até então. 159 

Depois de três meses, depois de a Prof.ª Sílvia fazer duas tentativas de contato com a 160 

aluna, foi informado ao departamento que ela pediu que a nota fosse fechada. A aluna fez a 161 

primeira avaliação da disciplina, porém não obteve bom desempenho, e entregou também 162 

um estudo dirigido que valia um ponto extra, mas que não fazia parte das avaliações 163 

principais, contudo a professora se comprometeu a adicionar como pontuação extra à 164 

média final quando fosse calculada. Depois que a aluna solicitou o fechamento da nota 165 

desta forma, a professora divulgou a nota do estudo dirigido, complementou à outra nota 166 

que a aluna obteve e a nota foi lançada no sistema em março deste ano pela Coordenação 167 

do Curso de Nutrição, pois o sistema já estava fechado. Surpreendentemente, houve a 168 

notícia recente de que a aluna entrou em contato com a Direção da Faculdade de Nutrição, 169 

requerendo uma nova avaliação. O departamento considera que a situação já estava 170 

definida, até porque a aluna estava inscrita novamente na mesma disciplina (atualmente 171 

sendo ministrada por outro professor). Prof. Pedro trouxe esse relato ao Colegiado de 172 

Curso, a fim de que ficasse registrado em ata e deixar claro que, na visão dele como 173 

representante GQO, com base na conversa que teve com a Prof.ª Marcela e nos e-mails 174 

enviados e recebidos sobre o assunto, o referido departamento e a professora fizeram tudo 175 

o que era possível para tentar atender à demanda excepcional na qual a aluna se encontra, 176 

porém mantendo uma forma de avaliação justa, que garanta que a aluna tenha adquirido o 177 

mínimo de conhecimento necessário para que ela possa avançar no curso. 178 

Complementando a fala do Prof. Pedro, a Prof.ª Sílvia informou que todo esse relato foi 179 

encaminhado à PROGRAD novamente, aguardando que a Pró-Reitoria possa ratificar essa 180 

decisão tomada de que a aluna continue inscrita na disciplina e possa cursá-la de forma 181 

remota, em razão do atual momento de pandemia. Assim que a PROGRAD se pronunciar, a 182 

aluna será informada dessa decisão. Prof. Ronald pediu a palavra para agradecer a todos 183 

pelo carinho e cordialidade com que foi tratado durante os dezoito anos ininterruptos em 184 

que esteve como coordenador da disciplina Fisiologia III, bem como informou que tinha 185 

deixado essa função para a Prof.ª Isabel David, que é egressa do Curso de Nutrição da 186 

UFF e que gostaria de trabalhar nessa área. Prof.ª Camila retomou o assunto levantado 187 

pela Prof.ª Amina e complementado pela representante do DALO Marcelly sobre os alunos 188 

que não têm participado das atividades síncronas, considerando que esse é um desafio a 189 

mais que tem se apresentado aos professores das disciplinas de Práticas Integradas. Prof.ª 190 

Sílvia informou que no período da Agenda Acadêmica será realizado um questionário com 191 

os alunos, com o objetivo de acompanhar como está decorrendo esse processo com eles. 192 

Terminados os assuntos, a Prof.ª Silvia agradeceu a presença de todos e encerrou a 193 

reunião, lavrando esta ata, a qual data e assina. Niterói, dois de outubro de dois mil e vinte. 194 
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Amina Chain Costa 
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Vivian Wahrlich 
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9Estelina Serrano de 
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de Menezes 
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11Luciana Reis 
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Cerqueira 

Márcia R. P. da Silva 
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23José Maurício 

Saldanha Alvarez 
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