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Ata da reunião de colegiado de curso de 04 de setembro de 2019

EMENTA: 1) Pauta; 2) Informes; 3) Palavra Livre.
 

Aos  quatro  dias  do  mês  de  setembro  de  dois  mil  e  dezenove  às  treze  horas  e
quarenta e cinco minutos, no auditório da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus
Ferreiro, reuniu-se em sessão ordinária o Colegiado do Curso, sob a presidência da
Coordenadora de Curso, Professora Juliana dos Santos Vilar, e com a presença dos
seguintes  membros:  Ana  Paula  Massadar  Morel  (SSE), Rosane  Valéria  Fonseca
Viana Rito (MND), Mariana Sarto Figueiredo (MND), Daniele da Silva Bastos Soares
(MNS), Camila Maranha (MNS), Patricia Henriques (MNS), Rafael Braga Petito (MPT),
Aida  Maria  Bragança  Bittencourt  Filha  (GQA),  Aurelízia  Maria  Lemos  Xavier e  o
representante do Diretório Acadêmico (DALO) o discente Flávio Andrade Camacho,
com  faltas  justificadas  dos  professores  Maria  Thereza  Baptista  Wady  (MND)  e
suplente,  Luis  Guillermo Coca  Velarde  (GET)  e  suplente,  Luciana  Reis  Malheiros
(MFL)  e suplente.  Não houve quórum para  realizar  as  deliberações propostas  na
pauta  da  reunião  e,  assim,  a professora  Juliana,  com  a  anuência  dos  membros
presentes, iniciou a reunião pelos informes. 1. ENADE 2019: Foi informado que já foi
realizado o cadastro dos alunos ingressantes e concluintes. A prova será no dia vinte
e quatro de novembro deste ano e que é de grande valia a conscientização de cada
aluno selecionado, pois a prova será em um domingo após feriado e que a presença e
a realização da prova é de grande importância tanto para o conceito do curso como
também  para  a  regularização  da  situação  do  aluno,  sem  prejuízos  no  atraso  de
colação e emissão de diploma;  2. Cancelamento do Arraiá: O evento que seria no
dia vinte e dois de agosto foi cancelado pelos representantes do DALO devido a data
proposta já ser no final de agosto e na qual as pessoas já não pensariam em arraiá e,
sendo assim, decidiram organizar um evento atrelado a “Nutrição em Ação” durante a
agenda  acadêmica  que  será  em  outubro; 3.  Membros  suplentes  para  compor
colegiado de curso:  Conforme dito na reunião passada foi enviado por e-mail aos
departamentos para que respondessem quem são os suplentes de seus membros
porém os departamentos externos da Nutrição não se manifestaram. Foi ressaltada a
importância  disso  tantos  para  os  professores  que  precisam  da  publicação  da
composição do colegiado como também para evitar a defasagem de quórum como o
que está ocorrendo nesta reunião e, assim, prejudicar as deliberações que são muito
importantes para o andamento de muitos processos;  4. Novo Membro para compor
o NDE:  Como também informado na última reunião a professora Luciana Malheiros
não irá mais compor o núcleo e após solicitação feita por e-mail aos departamentos a
Professora  Thais  Matsue  Uekane do  departamento  de  Bromatologia  (Farmácia)
manifestou  seu  interesse  e  será  a  nova  integrante. 5.  Workshop  Integralização
Ensino-Extensão: Como adequar a realidade da Nutrição? O evento será no dia
cinco de setembro do corrente ano, no auditório da Faculdade de Nutrição e iniciará
às quatorze horas, conforme e-mail enviado contamos com a presença de todos os



professores que ministram aula para o curso de Nutrição; 6. Setembro Amarelo: A
Divisão de Saúde e Atenção ao Estudante promoverá a III Jornada da Prevenção do
Suicídio no dia onze de setembro deste ano na faculdade de enfermagem e convida a
todos  a comparecerem, sendo que este tema é de suma importância neste momento;
7.  Simpósio da Nutrição:  A professora Juliana informou sobre o  IV Simpósio da
Faculdade de Nutrição, que apresenta como tema central “Alimentação, Nutrição e os
Objetivos  do  Desenvolvimento  Sustentável”  que será  nos  dias  primeiro  e  dois  de
outubro deste ano no auditório do Instituto de Geociências da UFF; 6: Programa de
Intercambio Cultural – Disney: A professora Juliana explicou sobre programa e que
os alunos Ingrid Cristina da Silva Muniz, Victor Menezes de Almeida e Carolina Dalbó
foram selecionados e que vão iniciar o programa no fim de dezembro.  Como não
houve  quorum  para  as  deliberações  dos  pontos  de  pauta  a  professora  Juliana
informou alguns que seriam importantes já serem transmitidos: Sobre a questão de
quebra de pré-requisitos agradeceu a todos professores que responderam sobre as
solicitações de alunos a respeito das quebras de pré-requisitos que ficaram pendentes
na última reunião, informou que a coordenação está se organizando para que este
número alto de solicitações não aconteçam mais e que as situações de alunos que
estão prestes alcançar o prazo limite para o término do curso estão sendo verificadas,
assim como a situação das disciplinas que tem um alto índice de reprovação que será
uma discussão levada à reunião do NDE. Salientou também que recebemos a aluna
Sandra Navarro, neste semestre, que ela tem 70 anos com deficiência visual, auditiva
e de locomoção e que a coordenação e a aluna já está em contato com Sensibiliza
para que as dificuldades dela possam ser sanadas dentro do possível. Foi perguntado
sobre  a  questão  da  deficiência  visual  da  aluna.  Alguns  professores  ficaram
preocupados sobre esta questão em relação às aulas práticas. A professora Patricia
Henriques que já está dando aula de Introdução a Nutrição para ela contou um pouco
sobre a aluna e suas limitações e também falou da honra de ter esta aluna no curso.
Outro ponto que seria de pauta é a questão do Processo de Revalidação de Diploma
da requerente Alejandra Cecilia Cardozo que retornou a coordenação para ser dado
parecer do colegiado, porém como não teve quorum será deixado para a próxima
reunião. Terminados  os  informes,  foi  aberta  a  palavra  livre  e,  neste  momento,  a
professora Rosane Rito explicou sobre o evento Mil Mães Amamentando e solicitou
que passássemos o link do evento para que todos possam tomar conhecimento deste
grande movimento sobre amamentação.  O representante do DALO, Flávio, falou que
aluna Camila está fazendo um levantamento com as alunas que estão gestantes na
faculdade para saber das suas dificuldades e se há algum problema em relação a
amamentação e a frequência em sala de aula e quando o resultado da pesquisa
estiver  pronto trazerem a coordenação e ao colegiado para que tomem ciência e
assim resolver  essas situações.  E não havendo mais  quem quisesse a  palavra  a
professora Juliana agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião lavrando esta
ata, a qual data e assina. Niterói, quatro de setembro de dois mil e dezenove.


