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10Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove às treze horas e quarenta e
11cinco minutos, no auditório da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, reuniu12se em sessão ordinária o Colegiado do Curso, sob a presidência da Coordenadora de
13Curso, Profª. Juliana dos Santos Vilar, e com a presença dos seguintes membros:
14Rosane Valéria Fonseca Viana Rito (MND), Maria Thereza Baptista Wady (MND),
15Daniele da Silva Bastos Soares (MNS), Maristela Soares Lourenço (MNS), Enilce de
16Oliveira Fonseca Sally (MNS), Rafael Braga Petito (MPT), Aida Maria Bragança
17Bittencourt Filha (GQA), Adriana Quintella Lobão (GBG), Marco Antônio Vargas (SEM)
18e a representante do Diretório Acadêmico (DALO), a discente Julia Sourbeck Reis
19Corrêa, com faltas justificadas dos professores Mariana Sarto Figueiredo (MND),
20Vânia Mayumi Nakajima (MND), Luis Guillermo Coca Velarde (GET), Luciana Reis
21Malheiros (MFL), Ana Paula Massadar Morel (SSE), Josiane Roberto Domingues
22(MBO), Aloysio de Melo Figueiredo Cerqueira (MIP), Pedro Netto Batalha (GQO)
23Aurelízia Maria Lemos Xavier (GIM), Ana Maria Motta Ribeiro (GSO) e Ana Luiza
24Bastos (MMO). A Profª. Juliana, com a anuência dos membros do Colegiado, iniciou a
25reunião pelos pontos de pauta. 1. Aprovação da ata de reunião de colegiado de
26Julho de 2019. A ata foi lida pela Profª. Daniele e algumas correções foram
27apontadas pelas professoras Aida, Maristela, Rosane e Adriana, sendo em seguida
28aprovada por unanimidade. 2. Solicitações de quebra de pré e co-requisitos de
29disciplinas. Profª Juliana fez a leitura das solicitações das alunas, as quais obtiveram
30os seguintes pareceres: Pamela Cristina Brito do Nascimento – co-requisito de
31Nutrição Clínica III e Nutrição Clínica Infantil para cursar Educação Nutricional, que é
32no horário de Clínica Infantil – aprovado; Beatriz Lucas Chaves – pré-requisito de
33Composição de Alimentos I, Química e Bioquímica de Alimentos e Higiene em
34Produção de Refeições – como não cursou ainda Elementos de Química Analítica
35Experimental nem Microbiologia de Alimentos I, os professores responsáveis pelas
36disciplinas precisavam analisar melhor a solicitação, tendo como parecer final após a
37verificação com os docentes o indeferimento do pedido da aluna; Camila da Silva
38Castro – co-requisito de Tecnologia de Alimentos II para cursar com Bromatologia –
39aprovado; Julia Sourbeck Reis Corrêa – pré-requisitos de Nutrição Clínica I com
40Avaliação Nutricional I (reprovado), Métodos e Técnicas de Pesquisa em Nutrição III
41com Fundamentos de Pesquisa em Nutrição I (aprovado), Técnica e Dietética II que
42depende de ter cursado Química e Bioquímica de Alimentos bem como de
43Composição de Alimentos I (reprovado) e Parasitologia III que depende de Bioquímica
44VI para cursá-las juntamente (necessitava de verificação com os professores
45responsáveis, o que foi feito posteriormente e dado como deferido); Karoline Ferreira
46Barker dos Anjos – pré-requisito de Composição de Alimentos I e Química e
47Bioquímica de Alimentos – negado; Rayane Borges Frazão – pré-requisito de

48Estatística Aplicada às Ciências da Vida para cursar Avaliação Nutricional I – após
49verificação com os professores responsáveis, o pedido foi aprovado; Mayara Cristina
50Ferreira Ramos – pré-requisito de Higiene em Produção de Refeições e Microbiologia
51de Alimentos I (negado), Fundamentos de Pesquisa em Nutrição e Avaliação
52Nutricional I (aprovado); Larissa Gomes dos Santos – pré-requisito de Prática de TCC
53II para cursar com Estágio Supervisionado em Saúde Pública, destacando-se que o
54estágio será feito durante as férias – aprovado; Barbara de Oliveira Costa – pré55requisito de Estágio Supervisionado em Alimentação para Coletividade com Nutrição
56Clínica III – aprovado; Larissa Braga Lisbôa – pré-requisito de Técnica Dietética II,
57Tecnologia de Alimentos II e Higiene em Produção de Refeições – aprovado; Thays
58Vieira Alexandre – pré-requisito de Estágio Supervisionado de Alimentação para
59Coletividade e Nutrição Clínica III – aprovado; Laís Guimarães Vieira Anacleto – pré60requisito de Avaliação Nutricional I para cursar com Nutrição Clínica I – negado;
61Pâmela Rocha Bernardes – pré-requisito para cursar Higiene em Produção de
62Refeições sem ter feito Microbiologia de Alimentos I (negado) e para cursar
63Bromatologia (aprovado); Karem Huang Kuang – pré-requisito de Nutrição Clínica I
64para cursar com Avaliação Nutricional I – negado. 3. Membros suplentes para a
65composição do Colegiado de Curso. Profª. Juliana informou sobre a necessidade
66dos departamentos participantes do Colegiado de Curso escolherem e comunicarem
67quem são os suplentes dos respectivos representantes, a fim de evitar defasagem de
68quórum nas próximas reuniões. 4. Escolha de novo membro para a composição do
69Núcleo Docente Estruturante. Com a saída da Profª. Luciana Malheiros do NDE, a
70Profª. Juliana comunicou que será solicitado aos departamentos externos à Faculdade
71de Nutrição que são participantes a indicação de um novo membro para compor o
72Núcleo. 5. Trancamento de matrícula do discente Lucas Veras Silveira. A Profª.
73Juliana informou que o referido aluno tem sido informado recorrentemente sobre sua
74situação acadêmica e a necessidade de apresentar o laudo médico que justifique o
75pedido de trancamento especial, a fim de que o processo retorne ao Departamento de
76Administração Escolar (DAE) e possa seguir os trâmites seguintes. Até o momento o
77estudante não retornou com o documento solicitado. 6. Processo de revalidação de
78diploma de Alejandra Cecilia Cardozo. Profª. Juliana informou que o processo de
79revalidação da aluna citada está em andamento, próximo de ser concluído, visto que
80as notas das disciplinas que a requerente cursou foram lançadas no sistema e logo
81seriam anexadas ao processo. 7. Solicitação de prorrogação de prazo de
82conclusão de curso. O discente Marcos Felipe Vale Mendes solicitou a prorrogação
83de conclusão de curso, a ser realizada até o segundo semestre de dois mil e vinte,
84considerando que sua matrícula é do segundo semestre de dois mil e treze e que ele
85tem ainda dezesseis disciplinas a cursar. Para que seja atendido esse requerimento,
86será necessário fazer uma reunião entre a coordenadora de curso e o aluno, com o
87objetivo de encontrar os meios mais viáveis para obter êxito no que se deseja. Caso
88contrário, o pedido será indeferido. 8. Discentes com muitas reprovações na
89disciplina Química Orgânica XIII. Profª. Juliana trouxe para discussão o caso dos
90alunos Raphael Soares dos Santos Medeiros e Daniel Henriques Mourão Coelho que
91acumulam quatro reprovações na mesma disciplina e que, por esse motivo, estão
92afastados um período inteiro da faculdade, podendo voltar a cursar a graduação no
93período seguinte. 9. Divisão da disciplina Elementos de Química Analítica em
94duas turmas. Profª. Juliana comunicou que a disciplina Elementos de Química

95Analítica voltou a ser dividida em duas turmas distintas com trinta vagas em cada,
96devido à realização de um processo seletivo de professor substituto. Em seguida, a
97Profª. Juliana iniciou os informes. 1. Arraiá Saudável. O evento será realizado no dia
98vinte e dois de agosto do ano corrente. 2. ENADE. A prova ocorrerá no dia vinte e
99quatro de novembro deste ano e os alunos que estão cadastrados já foram
100notificados. Caso algum dos graduandos não conseguir realizar a colação de grau até
101o dia trinta de agosto deste ano, deverão fazer a prova também. 3. Tutoria
102voluntária. Profª. Juliana voltou a falar sobre o assunto, incluindo a importância deste
103tipo de suporte para alunos que estão cursando as disciplinas de Nutrição Clínica e no
104sentido de buscar a aproximação dos alunos com os monitores, na tentativa de ajudar
105a evitar os números expressivos de reprovações e abandonos, bem como de pensar
106em editais de tutoria voluntária a serem lançados e pediu a ajuda dos participantes da
107reunião, visando incentivar os alunos aptos para esta atividade a se disponibilizarem
108para participar dessa iniciativa. 4. Estágio integrado. Profª. Daniele explicou que
109consultou a PROGRAD sobre esta possibilidade e como funcionará a proposta de
110integração dos Estágios Supervisionados em Saúde Pública e em Alimentação para
111Coletividade no Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), como local para
112aplicação do projeto-piloto. Terminados os pontos de pauta e os informes, foi aberta a
113palavra livre. Profª. Aida falou sobre a questão da evasão por abandono e
114reprovações nas disciplinas Elementos de Química Analítica e Elementos de Química
115Analítica Experimental. Profª. Maristela informou sobre o Simpósio que ocorrerá nos
116dias um e dois de outubro deste ano e pediu que fosse feita a divulgação para que os
117interessados inscrevam trabalhos a serem apresentados. Profª. Rosane comunicou a
118respeito de uma série de eventos relacionados à Semana Mundial de Amamentação e
119ao Agosto Dourado. A Profª. Juliana agradeceu a presença de todos e encerrou a
120reunião lavrando esta ata, a qual data e assina. Niterói, seis de agosto de dois mil e
121dezenove.

