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10Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove às treze horas e trinta
11minutos, na sala oitocentos e dezenove da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus
12Ferreiro, reuniu-se em sessão ordinária, o Colegiado do Curso, sob a presidência da
13Decana, professora Maristela Soares Lourenço, no Exercício da função de
14Coordenadora do Curso, e com a presença dos seguintes membros: Grazielle Vilas
15Boas Huguenin (MND), Daniele Bastos (MNS), Patricia Henriques (MNS), Maria
16Thereza Baptista Wady (MND), Aida Maria Bragança Bittencourt Filha (GQA), Luis
17Guillermo Coca Velarde (GET), Rafael Braga Petito (MPT), Luciana Malheiros (MFL),
18Alice Gonçalves M. Gonzalez (MBO), Pedro Netto Batalha (GQO), Ana Luiza Bastos
19(MMO), e as representantes do Diretório Acadêmico (DALO), as discentes Marcelly
20Cristina Cabral e Kamilla Carla Soares, com faltas justificadas das professoras Juliana
21dos Santos Vilar (MND), Márcia Ribeiro Pinto da Silva e suplente (MIP), Claudia
22March (MPS), Adriana Q. Lobão e suplente (GBQ) e Ana Maria Motta Ribeiro (GSO). A
23professora Rosane Rito, na qualidade de futura chefe do Departamento de Nutrição e
24Dietética (MND), pediu a autorização para participar na reunião de colegiado de curso,
25como ouvinte, visto que será a futura chefe do MND, e todos concordaram
26prontamente. A professora Maristela, com a anuência dos membros do Colegiado,
27iniciou a reunião pelos pontos de pauta. 1. Aprovação da ata de vinte e seis de
28fevereiro de 2019. A ata foi lida pelas professoras Luciana Malheiros e Aida Maria,
29sendo aprovada por unanimidade. 2. Solicitação de quebra de pré-requisito de
30disciplinas. Foram apresentadas quatro solicitações de quebra de pré-requisito e co31requisito, tendo sido aprovadas as solicitações das discentes Larissa Venâncio de
32Sousa (co-requisito de Nutrição Clínica III com Nutrição Clínica Infantil para o próximo
33semestre, a fim de continuar realizando um estágio extracurricular no semestre atual),
34Karoline Ferreira Barker dos Anjos (pré-requisito de Microbiologia de Alimentos com
35Higiene na Produção de Refeições, visando poder cursar no próximo semestre
36Gestão em Alimentação para Coletividade I) e Gabriela Baptista Taves de Moura (pré37requisito para Gestão em Alimentação para Coletividade I), porém reprovada a
38solicitação de quebra de pré-requisito de Erica Sophia de S. Silva (Imunologia ser
39cursada concomitantemente com Patologia Geral e Nutrição Clínica I, devido a duas
40reprovações em Bioquímica IV); 3. IV Oficina de Formação Profissional - tema:
41“(RE)CONSTRUINDO
A
COMPETÊNCIA
DO
NUTRICIONISTA
PARA
42ENFRENTAMENTOS NO SÉCULO XXI” – participação de docentes e discentes. A
43Professora Maristela expôs informações sobre o evento citado, que ocorrerá no dia
4427/4 na UNIRIO, e foram oferecidas cinco vagas para docentes e três para discentes
45da Faculdade de Nutrição/UFF. Foi sugerido o envio de e-mail sobre o evento para os
46departamentos e para o DALO, com o objetivo de saber os professores e discentes
47interessados em participar do referido evento, para representar a Faculdade de

48Nutrição na ocasião. Em seguida, a professora Maristela iniciou os informes: 1.
49Revalidação de Diploma. A requerente Alejandra Cecilia Cardozo, do Processo de
50Revalidação de Diploma de Graduação número 23069.005784/2018-19, está inscrita
51e cursando as disciplinas Políticas de Saúde no Brasil, Nutrição em Saúde Pública e
52Ética e Exercício Profissional nesta Faculdade, visando cumprir tal condição adotada
53para obter a revalidação do diploma de graduação em Nutrição. 2. Programa de
54Tutoria 2019. A professora Maristela informou que teve nove inscritos para concorrer
55às bolsas do Programa de Tutoria, sendo que sete participaram da etapa de seleção,
56incluindo discentes da Faculdade de Farmácia, pois a Pós graduação da Faculdade
57de Nutrição tem parceria com a Pós graduação da Faculdade de Farmácia. Foi
58realizada entrevista com a banca composta pelas professoras Vivian Wahrilch e Sílvia
59Pereira (Faculdade de Nutrição) e Selma Paiva (Faculdade de Farmácia). Destaca-se
60que as duas bolsistas aprovadas são discentes do Programa de Pós-Graduação em
61Ciências da Nutrição (PPGCN). 3. Novos membros no Colegiado de Curso. Foram
62apresentadas como novas integrantes do Colegiado de Curso as professoras Daniele
63Bastos e Amina Chain, que assumiram recentemente a chefia e sub-chefia do
64Departamento de Nutrição Social (MNS), e futuramente as professoras Rosane Rito e
65Grazielle Huguenin (MND), que assumirão em breve as referidas funções
66respectivamente no Departamento de Nutrição e Dietética (MND). 4. Critério para
67inscrição em disciplinas. A professora Maristela comunicou que é adotado como
68critério principal para inscrição em disciplinas, o fato do aluno estar regular no período
69em que cada disciplina é ofertada, de modo que se o aluno estiver em um período
70diferente, ele não se enquadra neste requisito. 5. Encontro Carioca de Estudantes
71de Nutrição (ECENUT). A Profa Maristela esteve presente no referido encontro,
72realizado na UNIRIO, elogiou a programação e destacou a participação expressiva
73dos discentes da Faculdade de Nutrição da UFF. Após serem tratados os pontos da
74pauta e os informes, a professora Maristela disponibilizou esse momento da reunião
75para a palavra livre. A discente Marcelly comentou sobre o ECENUT, evento que foi
76divulgado na reunião de Colegiado de Curso anterior, ressaltando a importância da
77participação do DALO nessas ocasiões, visando à integração entre os alunos das
78Faculdades de Nutrição participantes e a maior visibilidade do que é produzido em
79cada uma, como maneira de contribuição para a formação dos estudantes. A
80professora Maristela falou sobre a realização do Arraiá Saudável no dia treze de junho
81deste ano e a aluna Marcelly explicou do que se trata essa atividade. Ficou
82esclarecido que faz parte do projeto de extensão, sendo de fluxo contínuo e que a
83verba arrecadada tem sido aplicada tanto na promoção do Arraiá do ano seguinte
84quanto em melhorias da sala do DALO. Também informou sobre a realização de um
85bazar, objetivando arrecadar mais fundos para o referido diretório. A professora Aida
86fez um resgate da fala da estudante Marcelly da reunião de Colegiado de Curso
87anterior em que abordou sobre a disciplina de Elementos de Química Analítica.
88Professa Aída afirmou que esta disciplina é ministrada pelo departamento de Química
89Analítica (do Instituto de Química e não da Faculdade de Farmácia). Esta disciplina
90não é oferecida para o curso de Farmácia, sendo disciplina obrigatória para os alunos
91do Curso de Nutrição e optativa para os alunos do Curso de Medicina Veterinária.
92Tanto o curso de Farmácia, quanto os cursos de Química e Engenharia Química
93fazem as disciplinas Química Analítica I (60 horas) e Química Analítica II (45 horas),
94que contemplam uma visão aprofundada dos conteúdos da química analítica clássica

95que é visto, de modo reduzido, sem este aprofundamento, pelos alunos do Curso de
96Nutrição na disciplina de Elementos de Química Analítica. A professora Alice, dando
97continuidade à fala da professora Aida, reforçou a importância da presença de
98conteúdos afins e complementares de outros campos de conhecimento na formação
99do nutricionista, incentivando os estudantes a busca em outros meios de informação
100existentes como canais de pesquisa e resolução de dúvidas dos assuntos
101apresentados em aula. Professora Alice afirmou o excelente potencial intelectual dos
102alunos do Curso de Nutrição, que desempenham papel de destaque na Faculdade de
103Farmácia. A professora Aida propôs que o DALO reforce a importância dos alunos
104procurarem os monitores e foi apoiada pelo professor Luis Guillermo. O professor
105Pedro Batalha informou que atualmente ele é o representante titular de seu
106Departamento de Química no Colegiado de Curso de Nutrição, visto que o
107representante anterior se aposentou, e a Professora Vanessa Nascimento é sua
108suplente. Professor Pedro comentou sobre a possibilidade da criação de um programa
109de tutoria voluntária para as disciplinas de Química. A professora Luciana Malheiros
110lamentou a ausência da professora Juliana Vilar, que está concorrendo ao cargo de
111coordenadora de curso, destacando a importância da aproximação entre a atual
112coordenadora e a sucessora, para que se faça o acompanhamento do trabalho
113corrente da Coordenação. Também questionou sobre a possibilidade da professora
114Juliana Vilar concorrer como coordenadora, considerando que ela é docente 20h. A
115professora Patricia Henriques respondeu sobre o assunto, utilizando como exemplo
116uma situação semelhante, que ocorreu com a professora Alexandra Anastácio na
117Faculdade de Nutrição, além de ter falado que está tentando resolver a questão da
118professora Maristela, por não estar recebendo, pela função gratificada de
119Coordenadora de Curso, a qual está exercendo desde onze de fevereiro do ano
120corrente. Porém, o exercício de Coordenadora está correto por ser a Decana do
121Colegiado de Curso da Faculdade de Nutrição. A professora Aída comentou sobre as
122medidas adotadas pelo atual governo federal, em relação aos cortes de funções
123gratificadas e com restrições para realização de concursos públicos, o que poderia
124implicar na homologação do resultado da consulta eleitoral para a Coordenação de
125Curso. A professora Maristela elogiou a dedicação e o comprometimento nas
126atividades desenvolvidas na Coordenação de Curso, da funcionária Karina de Oliveira
127Souza e da servidora Débora Elisa Baptista Pereira Ruiz, que têm se empenhado em
128suprir a ausência da servidora Rosileine Avelino, que se encontra em licença
129maternidade. A servidora Débora Elisa também elogiou todo o trabalho desenvolvido
130pela professora Maristela na função de Coordenadora. Não havendo quem mais
131quisesse fazer uso da palavra, a professora Maristela Soares Lourenço agradeceu a
132presença de todos e encerrou a reunião lavrando esta ata a qual data e assina.
133Niterói, quatro de abril de dois mil e dezenove.

