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10Aos oito dias do mês de julho de dois mil e dezenove às treze horas e trinta minutos,
11no auditório da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, reuniu-se em sessão
12ordinária, o Colegiado do Curso, sob a presidência da Decana, professora Maristela
13Soares Lourenço, no Exercício da função de Coordenadora do Curso, e com a
14presença dos seguintes membros: Rosane Valéria Fonseca Viana Rito (MND),
15Mariana Sarto Figueiredo (MND), Daniele Silva Bastos Soares (MNS), Patrícia
16Henriques (MNS), Luis Guillermo Coca Velarde (GET), Aloysio de Melo Figueiredo
17Cerqueira (MIP), Juliana dos Santos Vilar (MND), Rafael Braga Petito (MPT), Aurelízia
18Maria Lemos Xavier (GIM), Aida Maria Bragança Bittencourt Filha (GQA), Ana Luiza
19Bastos (MMO), Luciana Reis Malheiros (MFL), Ana Paula Massadar Morel (SSE),
20Josiane Roberto Domingues (MBO), Vanessa do Nascimento (GQO), Luiz Roberto
21Zamith Coelho Leal (GBG) e as representantes do Diretório Acadêmico (DALO), as
22discentes Marcelly Christina Cabral dos Santos e Kamilla Carla Bertu Soares, com
23faltas justificadas das professoras Maria Thereza Baptista Wady (MND), Ana Maria
24Motta Ribeiro (GSO), Silvia Maria Custódio das Dores (MND), André Lopes Fuly
25(GCM), Adriana Quintella Lobão (GBG), Claúdia March Frota de Souza (MPS). A
26professora Maristela, com a anuência dos membros do Colegiado, iniciou a reunião
27pelos pontos de pauta. 1. Aprovação da ata de reunião de colegiado de Maio de
282019. A ata foi lida pela professora Mariana Sarto, sendo aprovada por unanimidade.
292. Solicitações de quebra de pré requisitos de disciplinas. Profª Maristela fez a
30leitura das solicitações, aluna Larissa Gomes dos Santos, sobre o pedido para cursar
31o estágio de Saúde Pública no período das férias de janeiro e fevereiro, os
32professores sugerem que a aluna explique melhor em uma nova solicitação. A aluna
33Marina Rodriguez Cavalcanti solicitou mais um período, pois o prazo dela se encerra
34em 2019.2, o pedido foi deferido. A aluna Mariana Jerônimo Silveira solicitou cursar
35Métodos e Técnicas de Pesquisa em Nutrição III com Prática de TCC I, o pedido foi
36deferido; A aluna Raquel Borcard Rodrigues solicitou cursar Gestão de Alimentação
37para Coletividade I e Higiene na Produção de Alimentos, que foi deferido e a disciplina
38Fundamentos de Pesquisa em Nutrição I e Métodos e Técnicas de Pesquisa em
39Nutrição III, será verificada a possibilidade de deferimento e cursar
40concomitantemente as disciplinas: Composição de Alimentos I, Tecnologia de
41Alimentos II e Técnica Dietética II, esta solicitação foi indeferida. A aluna Pâmela
42Rocha Bernardes da Silva solicitou cursar a disciplina Higiene na produção de
43refeições com Gestão em alimentação para coletividade I, que foi deferido. A aluna
44Keila Pereira de Moraes solicitou cursar a disciplina Técnica e Dietética II com a
45disciplina Nutrição e Dietética IV, a plenária deferiu a solicitação, porém indeferiu
46quanto à disciplina Imunologia IV ser cursada junto com Bioquímica VI, como também
47foi indeferido cursar Nutrição e Atividade Física I com Nutrição e Dietética IV, quanto a

48extensão do prazo para concluir o curso será avaliado posteriormente. A aluna Ana
49Beatriz de Melo Toledo Barroso solicitou cursar o estágio supervisionado de Nutrição
50Clínica / estágio supervisionado Alimentação para coletividade no segundo semestre
51de 2019, o pedido foi deferido. A aluna Aline Agra Marques solicitou que a
52apresentação de TCC seja programada para o 9° período que será em 2019.2, pois a
53parceira de TCC irá terminar o curso no referido semestre, o pedido foi deferido. A
54aluna Maria Eduarda Flores Trindade solicitou realizar a matéria de TCC II no período
55de 2019.2, pois a sua parceira de TCC irá terminar o curso no referido semestre, a fim
56de não atrasar a sua formação, o pedido foi deferido. A aluna Bruna Bessa Gomes
57solicitou cursar TCC II em 2019.2, pois a sua orientadora Profª Maria Thereza Wady
58tem previsão de se aposentar, o pedido foi deferido. A aluna Barbara de Oliveira Costa
59solicitou dois semestres para concluir o Curso, para realizar os estágios
60supervisionados em Saúde pública, Nutrição clínica e Alimentação para coletividade, o
61pedido foi deferido. A aluna Keila Pereira de Moraes solicitou cursar
62concomitantemente a disciplina Imunologia e bioquímica, o pedido foi deferido. A
63aluna Julia Souberck Reis Corrêa solicitou cursar algumas disciplinas, porém a
64plenária optou que os professores responsáveis pelas disciplinas avaliassem as
65solicitações, pois os mesmos não estavam presentes. 3. Prorrogação do término do
66Curso. A aluna Mariana Silveira solicitou a extensão do término de curso, o pedido foi
67deferido 4. Trancamento de matrícula especial. A Profª Maristela comentou que o
68aluno Lucas Veras Silveira abriu um processo para trancamento especial de matrícula,
69porém o mesmo anexou somente uma carta de próprio punho, e não anexou nenhum
70laudo médico, a plenária sugeriu que a coordenação entre em contato com aluno para
71orientá-lo sobre esta questão. 5. Disciplina optativa. A Profª Maristela comenta sobre
72a solicitação do MND para a criação de uma nova disciplina optativa, intitulada como
73Prática integrada em atendimento Nutricional, a solicitação foi deferida pela plenária.
74Profª Mariana falou sobre a importância da disciplina onde será feita uma simulação
75de atendimento, uma disciplina prática, onde haverá atendimento nutricional, e uso de
76programas de calculo dietético. Ressaltou que conseguiu licença para utilizar os
77computadores da Faculdade, que auxiliarão os alunos nesta prática. 6. Disciplina
78Microbiologia Geral II. Prof. Aloysio solicitou a divisão da carga horária das turmas
79na disciplina Microbiologia Geral II, parte teórica e parte prática em 2 dias. Profª
80Luciana sugere rever esta questão para ter a possibilidade de oferta de uma turma no
81horário praticado no período anterior. Profº Aloysio afirma que esta divisão não
82comprometerá o desenvolvimento da disciplina. 7. Sugestão de inclusão de
83disciplinas. A Profª Maristela comenta que está vivendo uma experiência pessoal e
84profissional, como substituta na Coordenação de curso, e percebeu que muitos alunos
85relatam problemas psicológicos de depressão, muito estresse, e angústia, com isso
86sugere a inclusão no trabalho da reforma curricular ou como disciplina optativa:
87Nutrição e Saúde Mental, inserir a ciência da Nutrição neste contexto. Ressaltou a
88possibilidade de professores trabalharem com esta temática, ou seja, as doenças
89mentais e o tratamento terapêutico nutricional, alguém que pudesse dar esse apoio,
90poderia ser um foco de interesse profissional para os alunos da Faculdade. A
91professora Ana Paula comenta que no próximo semestre fará uma atividade
92desenvolvida para saúde mental, não voltada apenas para os alunos da Faculdade de
93Nutrição, pois na disciplina de Fundamentos didáticos tem alunos de outros cursos, e
94seria para auxiliar os alunos, pois é um tema que vem aparecendo constantemente.

95Uma sugestão de três alunos que conversaram na Coordenação seria a inclusão de
96uma disciplina com abordagem sobre Nutrição e exercícios físicos, para aprofundar
97esta temática, pois tem alunos com interesse nesta área. A plenária se mostrou
98favorável a possível criação das disciplinas sugeridas. Em seguida, a Profª Maristela
99iniciou os informes: 1. Posse CRN4. A Profª Maristela informa que foi na posse do
100CRN4 junto com a professora Kátia Ayres Monteiro e informa que a presidente atual á
101a Profª Manuela Dolinsky (MND). 2. Lista de prováveis formandos. A lista de
102prováveis formandos do primeiro semestre de dois mil e dezenove foi enviada para a
103PROGRAD 2. Mobilidade Internacional. A aluna Vitória Hoelz Schettini fará
104mobilidade internacional de setembro/2019 a fevereiro/2020 na Faculdade de
105Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto/Portugal e cursará
106disciplinas entre com a intenção de aproveitá-las na Faculdade. 3. Integração de
107estágios supervisionados. A professora Maristela comentou sobre a solicitação do
108MNS na última reunião do NDE, sobre a integração do estágio supervisionado de
109Alimentação para Coletividade com estagio supervisionado em Saúde Pública, que foi
110discutida na reunião citada, sendo uma proposta do projeto-piloto a ser realizada no
111Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Profª Daniele Bastos detalhará
112posteriormente esta proposta. 4. ENADE. As inscrições dos alunos do ENADE 2019
113iniciou em 01/7 e terminará em 11/8. Ressalta-se a possibilidade de promover uma
114palestra na Faculdade para sensibilizar os alunos da Nutrição que farão a prova. A
115Profª Silvia Eliza Almeida Pereira de Freitas, que será a nova vice coordenadora do
116Curso da Faculdade de Nutrição, está fazendo um curso sobre o ENADE. 5. Tutoria
117voluntária. A professora Maristela informa que se reuniu com a professora Aida e o
118aluno Flávio Andrade Camacho do DALO para conversar sobre a disciplina Elementos
119de Química Analítica, e Profª Aida irá dividir a disciplina em duas turmas de trinta
120alunos, sendo que as alunas serão ministradas na Faculdade de Nutrição e a
121proposta seria implantar a tutoria voluntária, devido a retenção e evasão da disciplina.
122Profª Aida comenta que podem ter dois tutores de Química Orgânica. Professora
123Maristela destaca a necessidade de criação de tutoria também para a disciplina de
124Química Orgânica e a disciplina Estatística Aplicada às Ciências da Vida. Profº
125Guillermo destaca que esta questão deverá ser mais aprofundada no Departamento
126de Estatística. 6. Fórum coordenadores. Em substituição ao Fórum de
127coordenadores foi realizado no dia 25/6, o workshop intitulado: Evasão, retenção e
128políticas de permanência na UFF. 7. Disciplina de Genética. A Profª Maristela
129informa sobre a mudança de horário da disciplina, que será ministra de 11 às 13 h,
130porém, como a turma tem aula em outro Campus, o professor da disciplina iniciará 30
131minutos mais tarde, devido ao deslocamento dos alunos. 6. TRM. Para o TRM, no 1º
132semestre de 2020 haverá 3 Vagas e no segundo semestre de 2020 haverão 2 vagas.
1337. Arraiá. O arraiá da Faculdade de Nutrição será no dia 22/8/2019. 8. Gestão da
134Coordenação da Profª Gabrielle de Souza Rocha. A gestão da Profª Gabrielle na
135Coordenação de Curso encerrará no dia 19/07, que teve um trabalho de muita
136dedicação, principalmente no processo de avaliação do Curso pelo MEC, com a
137colaboração de todos os professores. Profª Maristela destaca que a substituição na
138Coordenação iniciou no dia 11/02/2019 e terminará no dia 19/7/2019, agradece todo o
139apoio do Colegiado de Curso, NDE, da funcionária Karina de Oliveira Souza, da
140servidora Débora Elisa Baptista Pereira Ruiz e o DALO nas atividades desenvolvidas
141na Coordenação de Curso e espera ter contribuído de alguma forma com a Faculdade

142de Nutrição e seus alunos. Terminado os pontos de pauta e os informes, foi aberta a
143palavra livre. A plenária parabenizou o trabalho desenvolvido pela Profª Maristela
144como Decana Coordenadora de Curso da Faculdade de Nutrição e a Profª Luciana
145propôs realizar uma moção de reconhecimento e agradecimento às profª s Gabrielle e
146Maristela pelo trabalho desenvolvido junto à Coordenação de curso, que foi aprovada
147pela plenária. A Profª Maristela agradeceu as palavras e a presença de todos e
148encerrou a reunião lavrando esta ata, a qual data e assina. Niterói, oito de julho de
149dois mil e dezenove.

