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10Aos sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove às treze horas e trinta minutos,
11na sala oitocentos e dezoito da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro,
12reuniu-se em sessão ordinária, o Colegiado do Curso, sob a presidência da Decana,
13professora Maristela Soares Lourenço, no Exercício da função de Coordenadora do
14Curso, e com a presença dos seguintes membros: Grazielle Vilas Boas Huguenin
15(MND), Daniele Bastos (MNS), Patricia Henriques (MNS), Maria Thereza Baptista
16Wady (MND), Luis Guillermo Coca Velarde (GET), Aloysio de Melo Figueiredo
17Cerqueira (MIP), Juliana dos Santos Vilar (MND), Rafael Braga Petito (MPT), Luciana
18Malheiros (MFL), Pedro Netto Batalha (GQO), Adriana Lobão (GBG), e as
19representantes do Diretório Acadêmico (DALO), as discentes Marcelly Cristina Cabral
20e Letícia Manacorda Costa, com faltas justificadas das professoras, Aida Maria
21Bragança Bittencourt Filha (GQA), Claudia March (MPS), Ana Paula Massadar Morel
22(SSE), André Lopes Fuly (GCM) e Josiane Roberto Domingues (MBO). A professora
23Maristela, com a anuência dos membros do Colegiado, iniciou a reunião pelos pontos
24de pauta. 1. Aprovação da ata de quatro de abril de 2019. A ata foi lida pela
25Coordenadora de Curso Maristela Soares Lourenço, sendo aprovada por
26unanimidade. 2. Solicitação de Mobilidade Acadêmica. A Profª Maristela comenta a
27solicitação da aluna Vitória Hoelz Schettini sobre a mobilidade acadêmica para
28Universidade do Porto, que irá cursar disciplinas em setembro de 2019 até o mês de
29fevereiro de 2020, sendo que os professores da UFF auxiliem na revisão de ementas
30da Universidade do Porto, analisando-as em relação a equivalência das mesmas com
31o curso de graduação de Nutrição da UFF, afim de ajudar na decisão sobre inscrição
32em disciplinas do referido curso. A plenária concordou com a solicitação da aluna. 3.
33Solicitação de adiantamento do término do Curso. As alunas Patrícia Almeida e
34Agatha Cristie Menezes solicitaram adiantamento do término de curso, para ingresso
35no Curso de mestrado, as alunas pleitearam a colação de grau antecipada, mas em
36consulta a Prograd, Profª Maristela obteve a resposta que a colação poderá ocorrer
37após o lançamento de nota no sistema UFF. Profª Luciana Malheiros ressaltou que
38tem uma declaração em que pode constar que a aluna estará cursando as últimas
39disciplinas e que normalmente essa declaração é validada para o mestrado, para
40ciência de todos, Profª Maristela comentou que irá emitir a declaração para alunas e a
41plenária concordou prontamente. 4. Convênio Angola. A Profª Maristela comenta
42sobre a solicitação do professor Luiz Antônio dos Anjos (MNS) de um convênio com a
43Faculdade de Nutrição de Angola para receber alunos para estágio na Faculdade de
44Nutrição UFF, porém será necessário o trâmite burocrático. A plenária concordou com
45a referida solicitação. 6. Prorrogação do término do Curso. A Profª Maristela expôs
46que a aluna Mariana Silveira ingressou na Faculdade no segundo semestre de dois
47mil e doze e indagou sobre o prazo limite para concluir o Curso, solicitou então a

48prorrogação do tempo para o término do Curso. Profª Maria Thereza Wady propõe
49que a aluna primeiro seja aprovada nas disciplinas de pré requisito para depois fazer
50o pedido de prorrogação do tempo. 7. Licença médica de aluna. Profª Maristela
51comenta que a aluna Ana Luiza Dozol estava com licença médica por 15 dias, devido
52a um acidente que causou queimaduras nas pernas. Porém o prazo da licença
53terminou e com isso, a aluna esta preocupada com as faltas nas disciplinas. Profª
54Thereza solicitaram que a aluna retorne ao médico para mais um período de licença
55médica para continuação do tratamento médico. A plenária concordou com esta
56questão. Em seguida, a Profª Maristela iniciou os informes: 1. IV Oficina de
57Formação Profissional - tema: “(RE)CONSTRUINDO A COMPETÊNCIA DO
58NUTRICIONISTA PARA ENFRENTAMENTOS NO SÉCULO XXI”. Participação de
59quatro docentes e dois discentes da Faculdade de Nutrição UFF no evento, sendo
60que a atividade teve a participação de Faculdades públicas e privadas, com palestras
61e oficinas para discussão da formação do nutricionista. 2. Tutoria voluntária. A tutoria
62voluntária seguirá o trâmite burocrático para ser efetivada no Curso, destaca-se a
63importância de suporte para as disciplinas de bioestatística e química analítica, devido
64à possibilidade dos alunos não terem o embasamento suficiente no ensino médio. 3.
65Entrega e apresentação de TCC. Profª Maristela informa que os TCC devem ser
66entregues até dia três de junho de 2019 e as apresentações serão nos dias
67dezessete, dezoito e dezenove de junho de 2019. 4. Fórum de coordenadores. No
68dia 30 de abril de 2019, a Prograd realizou o fórum de coordenadores. 5. Arraiá
69Saudável. O arraiá saudável será realizado no dia 27 de junho. 6. Bazar. A aluna
70Letícia comenta sobre o bazar que será realizado nos dia 14, 15 e 16 de maio e
71contam com a participação de professores e alunos. Não havendo quem mais
72quisesse fazer uso da palavra, a professora Maristela Soares Lourenço agradeceu a
73presença de todos e encerrou a reunião lavrando esta ata a qual data e assina.
74Niterói, sete de maio de dois mil e dezenove.
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