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Coordenação do Curso de Graduação em Nutrição

Ata da Reunião de Colegiado de Curso de 05 de fevereiro de 2021

EMENTA:  1)  Pauta  1.  Aprovação  da  ata  de  reunião
ordinária  de  janeiro  de  dois  mil  e  vinte  e  um.  2.
Aprovação  dos  planos  de  trabalho  das  disciplinas
Bromatologia e Sociologia. 3.  Inclusão de possibilidade
de  recurso  ao  exame  de  proficiência.  4.  Inclusão  da
participação  de  alunos  no  DALO  como  atividades
complementares. 2) Informes. 3) Palavra Livre.

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, reuniram-se virtualmente na
plataforma  Google  Meet,  utilizando  o  link  de  acesso  à  sala  virtual
https://meet.google.com/sqn-bvau-esj em  sessão  ordinária  o  Colegiado  do  Curso  de
Graduação em Nutrição, sob a presidência da Coordenadora de Curso, Profª. Silvia Eliza
Almeida Pereira de Freitas, e com a presença dos seguintes membros: Ana Paula Massadar
Morel (SSE), Maria Thereza Baptista Wady (MND), Vânia Mayumi Nakajima (MND), Rosane
Valéria  Fonseca  Viana  Rito  (MND),  Daniele  da  Silva  Bastos  Soares  (MNS),  Patrícia
Henriques  (MNS),  Camila  Maranha  Paes  de  Carvalho  (MNS),  Aída  Maria  Bragança
Bittencourt Filha (GQA), Luciana Reis Malheiros (MFL), Kelly Alencar Silva (MBO), André
Lopes Fuly (GCM), Márcia R. P. da Silva (MIP), Joel Savi dos Reis (GQO), Aurelizia Maria
Lemos Xavier (GIM), Cláudia March Frota De Souza (MPS), Valter Lúcio de Oliveira (GSO),
Ana Luiza  Bastos (MMO) e  a  representante  do Diretório  Acadêmico Lieselotte  Ornellas
(DALO) Marcelly Christina Cabral dos Santos. Justificaram a ausência a esta reunião os
seguintes  membros:  Estelina  Serrano  de  Marins  Capistrano  (GET)  e  suplente,  Rafaela
Elvira Rozza de Menezes (MPT). Na qualidade de presidente do Colegiado de Curso, a
Prof.ª Silvia deu início à reunião com os seguintes pontos de pauta. 1. Aprovação da ata
de reunião ordinária de janeiro de dois mil e vinte. A Profª. Silvia fez a leitura da ata e
esta  foi  aprovada,  com  os  devidos  ajustes  realizados. 2.  Aprovação  dos  planos  de
trabalho das disciplinas Bromatologia e Sociologia. A Profª. Silvia projetou o plano de
trabalho da disciplina de Bromatologia, fez sua leitura, apontando os totais de carga horária
síncrona (26h) e assíncrona (49h), a divisão de atividades no planejamento das aulas, os
ambientes virtuais utilizados e os modos de avaliação. Sinalizou que esta disciplina será
ministrada pela Profª. Vânia Mayumi Nakajima, a qual comentou sobre os ajustes feitos na
carga horária síncrona e assíncrona. A Profª. Luciana Reis Malheiros chamou a atenção
para  o  novo  formato  do  Plano  de  Atividades,  tendo  em  vista  a  atualização  feita  pela
Resolução  197/2020  do  CEPEx.  Desse  modo,  recomendou  que  os  planos  fossem
entregues obedecendo à atualização feita. A Profª. Silvia acolheu a recomendação e indicou
os Departamentos que precisam atualizar  seus planos e,  a seguir,  projetou o Plano de
Atividades de Sociologia, já apontando a mesma necessidade de atualização. Ao comentar
a referida disciplina, destacou: a carga horária total de 60h, dividida em 51h teóricas e 9h
práticas; o oferecimento para as disciplinas Biblioteconomia e Documentação, e Nutrição; a
divisão e distribuição das atividades; os ambientes virtuais utilizados; as avaliações; e as
estratégias de atendimento a quem não tem acesso digital  adequado ou que apresenta
alguma  necessidade  especial.  A  Profª.  Luciana  Malheiros  apontou  alguns  possíveis
equívocos no plano apresentado.  A Profª.  Silvia  fez algumas considerações e propôs o
seguinte encaminhamento: aprovar o Plano de Atividades de Bromatologia, considerando a
atualização da Resolução 197/2020 do CEPEx, e não aprovar o Plano de Atividades de
Sociologia,  a  fim  de  serem mais  bem especificadas  as  atividades  apresentadas,  como
também proceder  à atualização  já  apontada  pela  Res.  197/2020 do CEPEx.  A plenária
aprovou  o  encaminhamento  feito  pela  Profª.  Silvia.  3.  Inclusão  de  possibilidade  de
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recurso ao exame de proficiência.  A Profª.  Silvia  fez  uma breve explanação  sobre  o
regulamento do exame de proficiência, que impede novo pedido de exame por quem foi
reprovado. No entanto, devido ao contexto da pandemia, uma aluna entrou com um novo
pedido de exame de proficiência por ter sido reprovada. Como é prevista a possibilidade de
recurso, a Profª. Silvia solicitou que fosse deliberada a inclusão da possibilidade de recurso
ao exame de proficiência,  ou seja, uma segunda avaliação dentro do mesmo pedido de
exame.  Os  docentes  se  manifestaram  com  perguntas  e  comentários,  e  a  Profª.  Silvia
esclareceu se tratar da possibilidade de reavaliação da nota da aluna pela banca, uma vez
que  nas  DTSs  de  exame de  proficiência  não  foi  mencionado  o  direito  assegurado  de
recurso. As professoras  Aída Maria Bragança Bittencourt Filha e Márcia Ribeiro Pinto da
Silva apontaram que o art. 41 da Res. 197/2020 do CEPEx trouxe novas orientações sobre
o exame de proficiência no contexto da pandemia. Lê-se no referido artigo: “A Coordenação
de Curso ou o Departamento de Ensino responsável pela oferta da disciplina poderá, ouvido
o respectivo  Colegiado,  oferecer,  em caráter  excepcional,  o  exame de proficiência  para
aproveitamento de estudos,  no uso da autonomia que lhes confere o Regulamento dos
Cursos de Graduação, dispensadas as exigências definidas no § 2º do art. 88 da Resolução
CEPEx nº  001/2015.”  A Profª.  Luciana  Malheiros  complementou a discussão e então a
Profª. Silvia consultou a plenária a respeito da possibilidade da aluna requerer novo exame
de  proficiência.  As  professoras  Camila  Carvalho  e  Aída  Bittencourt  comentaram que  o
melhor caminho, segundo o art. 41 citado, seria a aluna fazer novo exame em vez de entrar
com  recurso,  e  a  Profª.  Aída  ressaltou  ser  uma  excepcionalidade  prevista  pela  Res.
197/2020,  dado o contexto da pandemia.  A Profª  Maria Thereza Baptista Wady pôs em
questão o motivo pelo qual a aluna foi reprovada, mas concordou com o direito assegurado
da aluna  em requerer  novo  exame,  tendo  em vista  a  Res.  197/2020.  A Profª.  Luciana
Malheiros concordou com a possibilidade de nova requisição de exame da aluna e sugeriu
alguns limites para novas requisições de exames de proficiência,  tais como: máximo de
dois, ou seja, se houver uma reprovação, seria possível a realização de outro exame, com
uma  nova  banca;  se  houver  avaliação  oral,  esta  deve  ser  gravada  e  posteriormente
arquivada; clareza nos critérios de avaliação. A partir das considerações feitas pela plenária,
a  Profª.  Silvia  deu  o  seguinte  encaminhamento:  os  alunos  que  foram reprovados  nos
exames de proficiência, em razão do art. 41 da Res. CEPEx 197/2020, poderão realizar
somente mais um exame de proficiência, com outra banca, nos prazos já determinados pela
DTS.  A plenária  aprovou  o  encaminhamento  dado  pela  Profª.  Silvia.  4.  Inclusão  da
participação de alunos no DALO como atividades complementares. A Profª. Silvia fez
uma breve explanação sobre a situação do DALO, dada a impossibilidade provisória de
nova eleição de sua representatividade. Compartilhou com a plenária a solicitação feita pela
Marcelly Christina Cabral dos Santos, representante do respectivo Diretório Acadêmico, que
diz respeito à possibilidade de certificação pela Coordenação de Curso das atividades do
DALO  feitas  pelos  alunos,  as  quais  seriam  consideradas  como  Atividades  Acadêmicas
Complementares (AAC).  A Profª.  Silvia  informou ainda que atualmente as atividades do
DALO não constam como AAC, por isso a presente solicitação. A aluna Marcelly Cabral
comentou que  sua proposta  seria  formar  um tipo  de  Comissão  Gestora  para  atuar  no
período  de  transição  da  representação  do  DALO.  Segundo  a  Marcelly,  a  função  da
mencionada comissão seria a divulgação das atividades do Diretório Acadêmico aos alunos,
a fim de instigá-los a se candidatarem para as eleições de sua representação no momento
oportuno. O certificado formalizaria a experiência de atuação em atividades do DALO, o que
tornaria mais atraente a participação discente nessas tarefas. A Profª. Silvia propôs que a
plenária  deliberasse  e  aprovou  a  inclusão  das  atividades  do  DALO  como  Atividades
Acadêmicas  Complementares  (AAC).  2.  Informes: 1.  Número  de  alunos  alocados  nos
estágios em Alimentação Coletiva: 16; Nutrição Clínica: 34; Nutrição em Saúde Pública: 10.
A todos foram entregues os face shields. 2. Houve a possibilidade de ainda nesse período
letivo  fechar  convênio  com  São  Gonçalo,  que  está  na  fase  final  de  conferência  da
documentação  necessária.  3. Em  Niterói,  a  Coordenação  de  Estágio  informou  que  os
estagiários  só  irão  a  campo  depois  de  vacinados.  3.  Palavra  Livre: A Profª.  Luciana
Malheiros  fez referência  aos planos  de atividades  aprovados no primeiro  semestre  que
poderiam ser  considerados para o segundo,  desde que tivessem avaliação positiva por
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parte da Coordenação de Curso, segundo a Res. 197/2020. Como em função do contexto
atípico da pandemia não foram feitas as avaliações, questionou se houve algum tipo de
reivindicação  a  respeito.  A Profª  Silvia  comentou  que  não  houve  avaliação,  e  sim  um
questionário feito no meio do semestre. Portanto, segundo a Profª. Luciana, considerou-se
que  as  disciplinas  ofertadas  em  2020.1  tiveram  avaliação  positiva,  já  que  não  houve
nenhuma solicitação de mudança. A Profª. Silvia complementou ao dizer que foi aprovado
na Reunião do NDE do dia 04 de fevereiro de 2021 um novo questionário para a avaliação a
ser feita no fim do semestre e que ainda se estuda um processo mais adequado para a
avaliação  das  atividades  do  período  de  ensino  remoto.  A  Coordenação  submeterá  o
questionário proposto pelo NDE para ser votado pelos professores no Colegiado de Curso.
Terminados  os  assuntos,  a  Prof.ª  Silvia  agradeceu  a  presença  de  todos  e  encerrou  a
reunião, lavrando esta ata, a qual data e assina. Niterói, cinco de fevereiro de dois mil e
vinte e um.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DE NUTRIÇÃO
NITERÓI EM 05/02/2021

MEMBRO SUPLENTE  DEP    ASSINATURA  
1Ana  Paula Massadar 
Morel

Pablo Silva Machado Bispo 
dos Santos 

SSE
ok

2Mª Thereza Baptista 
Wady

Silvia Mª Custódio das Dôres
MND

ok

3Mariana Sarto 
Figueiredo

Vânia Mayumi Nakajima
MND

ok (Vânia)

4Rosane Rito Grazielle Huguenin MND ok
5Daniele da Silva Bastos
Soares 

Amina Chain Costa
MNS

ok

6Patrícia Henriques Enilce de Oliveira Fonseca 
Sally

MNS
ok

7Camila Maranha Paes 
de Carvalho 

Vivian Wahrlich
MNS

ok

8Aída Maria Bragança 
Bittencourt Filha

Rafael Machado Dornellas
GQA

ok

9Estelina Serrano de 
Marins Capistrano 

Luis Guillermo Coca Velarde
GET

ausência justificada

10Rafaela Elvira Rozza 
de Menezes

Rafael Braga Petito 
MPT

11Luciana Reis 
Malheiros 

Isabel de Paula Antunes David
MFL

ok

12Kelly Alencar Silva Josiane Roberto Domingues MBO ok
13André Lopes Fuly Luiz Mors Cabral  GCM ok
14Aloysio de Melo F. 
Cerqueira

Márcia R. P. da Silva
MIP

ok (Márcia)

15Adriana Q. Lobão Luiz Roberto Zamith C. Leal GBG ausência justificada
16Joel Savi dos Reis Pedro Netto Batalha GQO ok 
17 Aurelizia Maria Lemos
Xavier 

 Amanda Torrente de Carvalho
GIM

ok

18Antonio Carlos F. 
Soares da Cunha

Marco Antônio Vargas
SEN

19Cláudia March Frota 
De Souza

Verônica Silva Fernandez
MPS

ok

20 Valter Lúcio de 
Oliveira 

Marcelo Pereira de Mello  
GSO

ok

21 Valmir Sbano GSI
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22 Ana Luiza Bastos  Ellen Cortez Contreiras MMO ok
23 José Maurício 
Saldanha Alvarez

GEC

24 Marcelly Christina 
Cabral dos Santos

Letícia Manacorda da Costa
DALO

ok (2)
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