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Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro

Coordenação do Curso de Graduação em Nutrição

Ata da Reunião de Colegiado de Curso de 08 de março de 2021

EMENTA: 1) Pauta 1. Aprovação da ata de reunião ordinária de
fevereiro de dois mil e vinte e um; 2. Aprovação dos planos de
atividades;  3.  Listagem  dos  cursos  afins  para  o  aceite  dos
processos  de  transferência  interinstitucional;  4. Mudança  de
data da reunião do mês de junho; 5. Segunda chamada para o
Exame de proficiência em 2020.2; 6. Quebra de pré requisito. 2)
Informes; 3) Palavra Livre.

Aos oito dias do mês de março 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/tyg-exnb-ejc        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: Maria Thereza Baptista Wady (MND), Vânia Mayumi Nakajima (MND), Rosane

Valéria Viana Fonseca Rito (MND), Daniele da Silva Bastos Soares (MNS), Patrícia Henriques (MNS),
Camila Maranha Paes de Carvalho (MNS), Aída Maria Bragança Bittencourt Filha (GQA), Estelina
Serrano  de  Marins  Capistrano  (GET),  Rafaela  Elvira  Rozza  de  Menezes  (MPT),  Luciana  Reis
Malheiros (MFL), Kelly Alencar Silva (MBO), André Lopes Fuly (GCM), Aloysio de Melo F. Cerqueira
(MIP), Joel Savi dos Reis (GQO), Aurelizia Maria Lemos Xavier (GIM), Antônio Carlos F. Soares da
Cunha  (SEN),  Valter  Lúcio  de  Oliveira  (GSO),  Ana  Luiza  Bastos  (MMO)  e  a  representante  do
Diretório Acadêmico Lieselotte Ornellas (DALO) Gabriella Vidal Gonçalves. Justificaram ausência a
esta reunião os seguintes membros: Ana Paula Massadar Morel  (SSE),  Cláudia March Frota De
Souza (MPS) e Adriana Q. Lobão (GBG). Na qualidade de presidente do Colegiado de Curso, a Prof.ª
Silvia deu início à reunião solicitando autorização para gravação da reunião e para a participação
da aluna LUANA OEBY DE OLIVEIRA representando os estagiários. A plenária aprovou ambos, e
assim prosseguiu com os seguintes pontos de pauta. 1. Aprovação da ata de reunião ordinária de
fevereiro de dois mil e vinte e um. A Profª. Silvia fez a leitura da ata e esta foi aprovada com os
devidos ajustes realizados;  2. Aprovação dos planos de atividades.  A professora Silvia informou
que os planos enviados foram aprovados  e que a única pendência é o plano da disciplina de
Introdução a Sociologia que ainda não foi enviado com os ajustes solicitados. O professor Valter
informou que o professor responsável pela disciplina já havia lhe enviado os documentos corretos
e que este iria enviar para a coordenação. A prof Silvia afirmou que ficaria no aguardo para a
leitura e avaliação;  3. Listagem dos cursos afins para o aceite dos processos de transferência
interinstitucional. A Profa. Silvia sinalizou que um dos critérios para o aceite das solicitações de
transferências  e  reingresso,  é  que o solicitante  seja  de um curso afim, como determinado no
Regulamento dos Curso de Graduação da UFF. Assim, a professora sugere que este curso afim
esteja  listado  dentre  aqueles  listados  na  área  da  saúde  da  Tabela  de  Áreas  de
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https://uab.capes.gov.br/avaliacao/documentos-de-apoio/91-conteudo-estatico/avaliacao-capes/6831-tabela-de-areas-de-conhecimentoavaliacao
https://meet.google.com/tyg-exnb-ejc


Conhecimento/Avaliação  (capes.gov.br).  Esta  tabela  elenca  os  cursos  de  Educação  Física,
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Odontologia
e Saúde Coletiva. Assim, a Profa.  Silvia sugere que estes cursos integrem o rol de cursos afins para
o pedido de transferência institucional.  Após o consenso,  todos os membros aprovaram estes
cursos.  4. Mudança de data da reunião de junho. A professora explicou que, apesar de não ser
recesso no calendário, sempre é possível que na véspera coloquem a sexta feira pós feriado de
Corpus Christie como recesso. Assim, após a concordância sobre o melhor dia da semana e a data,
todos aprovaram o dia 10, quinta-feira para reunião do mês de junho e a atualização do calendário
será enviado a todos por e-mail; 5. Segunda chamada para o Exame de proficiência em 2020.2.  A
professora Silvia explicou a situação da Primeira Chamada para o Exame de Proficiência para os
Estágios Obrigatórios que já está com suas datas definidas e em processo de execução. Entretanto,
a mesma explicou que existem alunos que só completarão a carga horária total no final do período
letivo e não conseguirão se inscrever na chamada vigente. Por isso a importância de abrir uma
nova chamada para atender a esses alunos e assim solicitou que a plenária deliberasse a abertura.
Após as professoras Maria Thereza, Camila e Luciana questionarem sobre as datas de início e fim
do exame e tirarem dúvidas sobre o tramite do processo os membros aprovaram abertura desta
segunda chamada do exame;  6. Quebra de pré requisito: A aluna Andréa de Azevedo Cardoso
(matrícula 315009049) solicitou a quebra de pré requisito da disciplina de Elementos de Química
Analítica Experimental (GQA00031) para realizar os Estágios Obrigatórios. A professora Silvia leu a
solicitação da aluna e explicou que a disciplina não está sendo ministrada devido ao ensino remoto
neste momento. A professora Aída representante do departamento questionou o porque da aluna
estar nessa situação e foi explicado que a aluna ingressou por transferência, e assim ela conseguiu
dispensas de disciplinas posteriores. A professora Aída concordou com a quebra somente devido a
essa situação, salientou que em breve dará informações mais exatas sobre como será o retorno da
disciplina e assim todos membros deferiram o pedido.  Informes:  1- A professora Silvia informou
que após 3 meses do início do processo de convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de São
Gonçalo, o mesmo foi publicado em março de 2021 e assim os cursos da área de saúde da UFF,
incluindo a  Nutrição poderá  realizar  os  estágios  nas  unidades de saúde de São Gonçalo.   2  -
Abertura de vagas  de estágio na Secretaria  de Saúde do Estado do Rio de Janeiro:  Os  alunos
representados pelas alunas Luana Oeby e Amanda Carneiro entraram em contato com o deputado
Felipe Peixoto para conseguir vagas de estágio na área de saúde pública e ele foi solícito e agendou
uma reunião com subsecretário de educação e saúde Profo. Rossano. Nessa reunião foi explicitado
os trâmites para fazer a celebração de um novo convênio, agora celebrado para cada unidade e
cada curso junto a Secretaria. Assim, atendendo ao projeto pedagógico do curso e ao plano de
ensino  da  disciplina  de  Estágio  supervisionado  em  Saúde  Pública,  foi  possível  elencar  duas
unidades: 1) a Área Técnica de Alimentação e Nutrição da Secretaria de Saúde (ATAN/SES) e o
Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro (CPRJ). Atualmente a ATAN está realizando trabalho remoto e
somente quando retornar às atividades presenciais,  poderá receber estagiários.  O CPRJ poderá
receber estagiários imediatamente. O contato com o CPRJ foi feito graças à nutricionista Annie que
assumirá a vaga de professor substituto. A aluna Luana tirou dúvidas sobre esses novos locais e
após a Profa.  Silvia acrescentou que a Prefeitura de Niterói  ainda não autorizou o ingresso de
estagiários dos cursos da área de saúde. Quanto ao convênio com a Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro, o processo estava para ser assinado e a Divisão de Estágio estava acompanhando.  A Prof a.
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Luciana parabenizou o esforço dos  professores e alunos para que os  estágios  aconteçam e os
alunos consigam se formar neste momento de pandemia  3. Palavra Livre: O professor Aloysio e a
professora Luciana Malheiros pediram a palavra e registraram sua homenagem e sentimentos  à
perda do Diretor Otílio Machado Pereira Bastos, diretor do Instituto Biomédico que foi mais uma
vítima da Covid. Os professores lamentaram a enorme perda e o professor Aloysio informou sobre
a missa de intenção de 7º dia na quinta feira  às 19 horas na Paróquia de São Francisco Xavier.
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, oito de março de dois mil e vinte e um.
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