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9Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove às catorze horas, no auditório
10da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, reuniu-se grupo de professores
11integrantes do Colegiado do Curso, porém não houve quórum para realizar a reunião
12ordinária deste. Com isso, não houve deliberações sobre a pauta proposta e foram
13feitos alguns informes, que constarão na próxima ata de Colegiado de Curso.
14Estavam presentes os seguintes professores: Maristela Lourenço (MNS), Silvia
15Custódio (MND), Rosane Rito (MND), Mariana Sarto (MND), Daniele Soares (MNS),
16Aida Maria Bittencourt (GQA), Rafael Petito (MPT), Isabel David (MFL), Josiane
17Domingues (MBO) e Márcia Ribeiro (MIP). A professora Mariana Sarto realizou a
18leitura da ata referente à reunião de Colegiado de Curso passada, a qual só poderá
19ser aprovada após lida novamente na próxima reunião de Colegiado de Curso. Em
20seguida, os professores presentes conversaram sobre o que ocorreu com uma aluna
21do curso de Biomedicina inscrita na turma de Fundamentos Didáticos, em que
22também há alunos do curso de Nutrição, os contratempos gerados com meios de
23comunicação midiáticos por causa do ocorrido e que isso demandou a mudança de
24sala para outro local no Campus Gragoatá. Foi informado que a professora Alexandra
25Anastácio (MND), atual pró-reitora de Graduação, está comandando uma sindicância
26para apurar os fatos. Os professores que estavam reunidos também conversaram
27sobre a necessidade de adiantamento de término de curso para algumas alunas que
28já conseguiram ingressar no mestrado. A professora Maristela comentou sobre a
29posse da nova diretoria do Conselho Regional de Nutrição CRN-4, que ocorrerá no
30dia sete de junho de dois mil e dezenove. Ela também informou que a lista de
31prováveis formando do primeiro semestre de dois mil e dezenove já foi enviada para a
32PROGRAD e que, devido à parte burocrática, não houve a possibilidade de iniciar
33neste primeiro semestre de dois mil e dezenove a monitoria voluntária. Os professores
34presentes conversaram sobre alunos da Nutrição que têm cursado disciplinas isoladas
35na Faculdade de Nutrição da UNIRIO, como forma de conciliar horários das
36disciplinas que ficariam pendentes e prenderiam outras, caso não optassem por
37cursá-las em outra instituição em que fossem ofertadas em horário diferente. A
38professora Maristela relatou sobre o convênio da Faculdade de Nutrição com
39instituição de ensino superior de Angola, por meio do contato do professor Luiz
40Antonio dos Anjos (LANUFF), dizendo que está em andamento, bem como falou sobre
41duas alunas colombianas que já estão matriculadas e que desejam cursar algumas
42disciplinas da Faculdade de Nutrição. Ela comentou também sobre os preparativos do
43Arraiá Saudável e do IV Simpósio da Faculdade de Nutrição que ocorrerá nos dias um
44e dois de outubro deste ano. Os professores conversaram sobre a aluna Vitória Hoelz
45Schettini, que está em Portugal em mobilidade internacional e cursará disciplinas
46entre setembro deste ano e fevereiro do próximo na Universidade do Porto, com a
47intenção de aproveitá-las assim que retornar ao Brasil. Como não houve quórum para

48deliberar sobre decisões em relação aos assuntos da pauta, a professora Aida sugeriu
49que fossem feitas atas ad referendum para os casos apresentados em que houvesse
50aquiescência unânime. Posteriormente, os professores dialogaram sobre os pedido de
51quebra de pré e/ou co-requisitos e de extensão de prazo para conclusão de curso de
52graduação: Marina Rodriguez Cavalcanti (extensão de prazo a conceder); Mariana
53Jerônimo Silveira (não autorizar cursar Gestão I e II juntas na UFF por conflito de
54horário; sugestão de cursar Gestão I ou Gestão II na UNIRIO, enquanto cursa a outra
55na UFF, e autorizar cursar Métodos e Técnicas de Pesquisa em Nutrição III com
56Prática de TCC I); Raquel Borcard Rodrigues (Gestão em Alimentação para
57Coletividade I e Higiene na Produção de Alimentos – a conceder; Fundamentos de
58Pesquisa em Nutrição I e Métodos e Técnicas de Pesquisa em Nutrição III – verificar a
59possibilidade de conceder; Composição de Alimentos I, Tecnologia de Alimentos II e
60Técnica Dietética II – a negar; podem ser avaliadas outras possibilidades); Pâmela
61Rocha Bernardes da Silva (Higiene e Gestão I – a conceder); Bárbara de Oliveira
62Costa (extensão de prazo a conceder); Keila Pereira de Moraes (Técnica e Dietética II
63com Nutrição e Dietética IV – a conceder; Imunologia com Bioquímica – a negar;
64Nutrição e Atividade Física com Nutrição e Dietética IV – a negar; extensão de prazo
65para concluir curso – a avaliar). A professora Maristela falou a respeito da solicitação
66do MNS na última reunião do NDE, sobre a integração dos estágios de Coletividade e
67Saúde Pública, que foi discutida na reunião citada e será encaminhada de volta para o
68MNS a proposta que foi estruturada, utilizando como projeto-piloto a aplicação dessa
69proposta no Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Além disso, ela
70também informou sobre como está o andamento do ENADE e sobre a possibilidade
71de promover uma palestra para sensibilizar os alunos da Nutrição que farão a esta
72prova. Durante a palavra livre, a professora Márcia Ribeiro falou sobre uma palestra
73que ocorrerá no MIP, dentro de um seminário relacionado ao Programa de Pós74Graduação do MIP que ocorre às segundas-feiras, com a presença da professora
75Daniela Canela (UERJ) como convidada para abordar o tema de alimentos
76ultraprocessados; ela pediu que o evento fosse divulgado para o público da Faculdade
77de Nutrição. Não havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra, a professora
78Maristela Soares Lourenço agradeceu a presença de todos. Niterói, cinco de junho de
79dois mil e dezenove.

