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10Aos dez dias do mês de outubro 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:
14Silvia Maria Custódio das Dores (MND), Vânia Mayumi Nakajima (MND), Grazielle
15Vilas Boas Huguenin (MND), Daniele da Silva Bastos Soares (MNS), Enilce de
16Oliveira Fonseca Sally (MNS), Aida Maria Bragança Bittencourt Filha (GQA), Luis
17Guillermo Coca Velarde (GET), Luciana Reis Malheiros (MFL), Kelly Alencar Silva
18(MBO), Aloysio de Melo Figueiredo Cerqueira (MIP), Aurelízia Maria Lemos Xavier
19(GIM), Ana Luiza Bastos (MMO) e a representante do Diretório Acadêmico (DALO), a
20discente Taís Rabe Gonçalves, com faltas justificadas dos professores Ana Paula
21Massadar Morel (SSE), Rafael Braga Petito (MPT), Adriana Quintella Lobão (GBG),
22Pedro Netto Batalha (GQO), Claudia March Frota de Souza (MPS) e Ana Maria Motta
23Ribeiro (GSO). Também estava presente o atual suplente do MFL, Prof. Ronald
24Marques dos Santos. A Profª. Juliana, com a anuência dos membros do Colegiado,
25iniciou a reunião pelos pontos de pauta. 1. Aprovação da ata de reunião de
26Colegiado de Agosto de 2019. A ata foi lida pela Profª. Vânia, bem como o relato do
27que ocorreu durante a reunião de Colegiado de Curso do mês de setembro do ano
28corrente, na qual não puderam ser feitas deliberações por falta de quórum. A ata do
29mês de agosto foi aprovada por unanimidade e no relato do mês de setembro
30constava a leitura dos informes, que foram os seguintes: A. ENADE 2019: Foi
31informado que já foi realizado o cadastro dos alunos ingressantes e concluintes. A
32prova será no dia vinte e quatro de novembro deste ano e que é de grande valia a
33conscientização de cada aluno selecionado, pois a prova será em um domingo após
34feriado e que a presença e a realização da prova é de grande importância tanto para o
35conceito do curso como também para a regularização da situação do aluno, sem
36prejuízos no atraso de colação e emissão de diploma; B. Cancelamento do Arraiá: o
37evento que seria no dia vinte e dois de agosto foi cancelado pelos representantes do
38DALO, devido à data proposta já ser no final de agosto e na qual as pessoas já não
39pensariam em “arraiá” e, sendo assim, decidiram organizar um evento atrelado a
40“Nutrição em Ação” durante a Agenda Acadêmica que será em outubro; C. Membros
41suplentes para compor Colegiado de Curso: conforme dito na reunião do mês de
42agosto, foi enviado email aos departamentos para que respondessem quem são os
43suplentes de seus membros, porém poucos departamentos externos da Nutrição se
44manifestaram; foi ressaltada a importância disso para evitar a defasagem de quórum,
45como o que ocorreu nas reuniões de junho e setembro deste ano e, assim, prejudicar
46as deliberações que são muito importantes para o andamento de muitos processos;
47D. Novo membro para compor o NDE: como também informado na última reunião, a

48Profª. Luciana Malheiros não irá mais compor o núcleo e, após solicitação feita por
49email aos departamentos, a Profª. Thais Matsue Uekane do departamento de
50Bromatologia (Farmácia) manifestou seu interesse e será a nova integrante. E.
51Workshop Integralização Ensino-Extensão: Como adequar a realidade da
52Nutrição?: O evento ocorreu no dia cinco de setembro deste ano, no auditório da
53Faculdade de Nutrição e iniciou-se às quatorze horas, tendo sido de grande valia para
54esclarecimento das atividades de extensão que irão compor os currículos
55acadêmicos; F. Setembro Amarelo: A Divisão de Saúde e Atenção ao Estudante
56promoveu a III Jornada da Prevenção do Suicídio no dia onze de setembro deste ano
57na Faculdade de Enfermagem e convidou a todos a comparecerem, considerando-se
58que este tema era de suma importância neste momento; G. Simpósio da Nutrição: A
59Profª. Juliana informou sobre o IV Simpósio da Faculdade de Nutrição, que
60apresentou como tema central “Alimentação, Nutrição e os Objetivos do
61Desenvolvimento Sustentável”, que foi nos dias primeiro e dois de outubro deste ano
62no auditório do Instituto de Geociências da UFF; H. Programa de Intercâmbio
63Cultural – Disney: A Profª. Juliana explicou sobre o programa e que os alunos Ingrid
64Cristina da Silva Muniz, Victor Menezes de Almeida e Carolina Dalbó de Azevedo
65Tracera foram selecionados e iniciarão o programa no fim de dezembro deste ano. 2.
66Solicitações de quebra de pré-requisitos de disciplinas. Profª Juliana informou
67que duas solicitações de quebras de pré-requisito foram resolvidas ad referendum
68durante o período de ajustes de planos de estudos, com a anuência dos professores
69responsáveis pelas disciplinas citadas nos pedidos, que foram dos alunos Maria Luiza
70Sá Bezerra (cursar juntamente as disciplinas Biologia Celular IV, Parasitologia III e
71Microbiologia Geral II) e Jonas de Souza Matos (cursar juntamente as disciplinas
72Educação Nutricional e Nutrição em Saúde Pública I). Os outros dois pedidos
73realizados para esta reunião tiveram os seguintes pareceres: Marcus Vinícius Abreu
74Elias – cursar juntamente Nutrição em Saúde Pública I e Educação Nutricional –
75deferido; Tainá Peclat Souza – cursar juntamente Nutrição em Saúde Pública I e
76Educação Nutricional – deferido. No relato do encontro ocorrido em setembro, a Profª.
77Juliana agradeceu a todos professores que responderam sobre as solicitações de
78alunos a respeito das quebras de pré-requisitos que ficaram pendentes na reunião de
79agosto, informou que a Coordenação está se organizando para que este número alto
80de solicitações não aconteça mais e que as situações de alunos que estão prestes a
81alcançar o prazo limite para o término do curso estão sendo verificadas, assim como a
82situação das disciplinas que têm um alto índice de reprovação, que será uma
83discussão levada à reunião do NDE. 3. Processo de revalidação de diploma de
84Alejandra Cecilia Cardozo. Profª. Juliana informou que o processo de revalidação da
85aluna citada foi aprovado ad referendum, visto que a mesma cumpriu todos os
86requisitos solicitados pela Comissão de Avaliação, com anuência do DAE/PROGRAD,
87setor para o qual o processo foi devolvido, a fim de prosseguir com os trâmites
88necessários para conceder a revalidação do diploma da requerente. 4. Solicitação de
89prorrogação de prazo de conclusão do curso – Marcos Felipe Vale Mendes. A
90solicitação do discente foi deferida; desta forma, o requerente deverá concluir o curso
91até o primeiro semestre de dois mil e vinte e dois. 5. Processo de rematrícula –
92Raphael Soares dos Santos Medeiros. A solicitação do discente foi deferida. 6.
93Colação de grau não oficial. Os professores presentes posicionaram-se
94contrariamente à ocorrência deste tipo de evento. 7. Disciplinas da extinta UORG

95MGN. As disciplinas alocadas na UORG MGN, a qual foi extinta no processo de
96reestruturação da UFF, serão distribuídas pelos departamentos da Faculdade de
97Nutrição. 8. Indicação de membros para a Comissão de Orientação Acadêmica.
98Profª. Juliana informou sobre a necessidade de criação da Comissão de Orientação
99Acadêmica, conforme discussão do Grupo de Trabalho de Graduação, que faz parte
100do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), e solicitou que fosse indicado um
101membro do Colegiado de Curso para compor esta comissão. A Profª. Luciana se
102disponibilizou para compor a referida comissão. Em seguida, a Profª. Juliana iniciou
103os informes. 1. Reunião sobre o ENADE com os estudantes. No dia vinte e três de
104setembro ocorreu na Faculdade de Nutrição uma reunião promovida pela Divisão de
105Avaliação (DAV), com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o ENADE do ano
106corrente para os estudantes do Curso de Nutrição que deverão realizar esta prova no
107dia vinte e quatro de novembro. 2. Inclusão e acessibilidade – aluna Sandra
108Novarro. No relato do encontro do mês de setembro, a Profª. Juliana informou que a
109Faculdade de Nutrição recebeu a aluna mencionada, neste semestre, a qual tem
110setenta anos de idade e tem deficiências visual, auditiva e de locomoção e que tanto a
111Coordenação quanto a aluna já estão em contato com o Sensibiliza UFF
112(PROAES/PROGRAD), para que as dificuldades dela possam ser sanadas dentro do
113possível. Na ocasião, foi perguntado sobre a deficiência visual da aluna. Alguns
114professores ficaram preocupados sobre esta questão, em relação às aulas práticas. A
115Profª. Patricia Henriques (MNS), que estava presente no encontro de setembro,
116informou que já está dando aula de Introdução à Nutrição para ela e contou um pouco
117sobre a aluna e suas limitações, além de ter falado da honra de ter esta aluna no
118curso. Nesta reunião do mês de outubro, os professores falaram sobre a necessidade
119da Reitoria da UFF se colocar em relação a este tipo de demanda, que vem
120crescendo na Universidade como um todo, bem como a verificação da legislação
121vigente sobre acessibilidade e inclusão, além de requerer da UFF o apoio pedagógico
122especializado para o atendimento desses alunos. 3. Láurea Acadêmica – ex-aluna
123Gabriela da Silva Novo. A ex-aluna citada recebeu a homenagem, como forma de
124reconhecimento de seu excelente desempenho durante o Curso de Graduação em
125Nutrição. 4. Projeto Saúde Mental do Estudante de graduação no Brasil. Profª.
126Juliana explicou que a UFF participará de um estudo multicêntrico para avaliar o perfil
127da saúde mental dos estudantes de graduação no Brasil que está sendo coordenado
128na UFF pela professora Sandra Brignol e este ocorrerá após aprovação do Comitê de
129Ética em Pesquisa, possivelmente no próximo ano. É importante que os professores
130tenham ciência do projeto para permitirem a entrada dos pesquisadores que irão
131solicitar aos alunos o preenchimento de um questionário; 5. Projeto Embaixador
132CRN4. A Profª. Juliana informou que a posse das indicadas, a Profª Juliana dos
133Santos Vilar e a discente Marcelly Christina Cabral dos Santos, para representar o
134Curso de Nutrição da UFF junto ao CRN4 será no dia trinta e um de outubro do ano
135corrente. Terminados os pontos de pauta e os informes, foi aberta a palavra livre. O
136Prof. Luis Guillermo informou que ocorrerá no dia vinte e um de outubro a Décima
137Primeira Semana de Estatística, a qual abordará assuntos que abrangem a área da
138Saúde, o que seria de grande interesse para os estudantes de Nutrição. A Profª. Aida
139comunicou que, devido à não renovação do contrato de professor substituto por parte
140da UFF, não será possível ofertar a disciplina de Elementos de Química Analítica em
141duas turmas distintas no próximo semestre de dois mil e vinte, voltando a ser apenas

142uma turma com sessenta vagas, pois ainda ocorrerá o concurso para provimento
143efetivo de professor no GQA e, dependendo da época em que acontecer a
144homologação do resultado, provavelmente não será em tempo hábil para alocar o
145professor na disciplina em questão. A Profª. Juliana agradeceu a presença de todos e
146encerrou a reunião lavrando esta ata, a qual data e assina. Niterói, dez de outubro de
147dois mil e dezenove.

