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 6 

EMENTA: 1) Pauta 1. aprovação da ata do mês de abril; 2. 7 

Aprovação ad referendum dos planos de monitoria; 3. 8 

Aprovação ad referendum da rematrícula da aluna Juliana 9 

Rodrigues Gonçalvez 4. Solicitações de quebra de pré-10 

requisito; 5. Realização do estágio de Alimentação para a 11 

Coletividade no período de férias, do dia 10 de maio ao dia 12 

14 de junho. 2) Informes; 3) Palavra Livre.  13 

 14 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniram-se 15 

virtualmente na plataforma Google Meet, utilizando o link de acesso à sala virtual 16 

https://meet.google.com/tyg-exnb-ejc, em sessão ordinária o Colegiado do Curso de 17 

Graduação em Nutrição, sob a presidência da Coordenadora de Curso, Profª. Silvia Eliza 18 

Almeida Pereira de Freitas, e com a presença dos seguintes membros: Ana Paula 19 

Massadar Morel (SSE), Maria Thereza Baptista Wady (MND), Rosane Valéria Viana 20 

Fonseca Rito (MND), Daniele da Silva Bastos Soares (MNS), Patrícia Henriques 21 

(MNS),Camila Maranha Paes de Carvalho (MNS), Aída Maria Bragança Bittencourt Filha 22 

(GQA), Estelina Serrano de Marins Capistrano (GET), Luciana Reis Malheiros (MFL), Kelly 23 

Alencar Silva (MBO), André Lopes Fuly (GCM), Aloysio de Melo F. Cerqueira (MIP), , Joel 24 

Savi dos Reis (GQO), Aurelizia Maria Lemos Xavier (GIM), Verônica Silva Fernandez  25 

(MPS), Valter Lúcio de Oliveira (GSO),   Ana Luiza Bastos (MMO), e as representantes da 26 

Comissão Gestora do Diretório Acadêmico Lieselotte Ornellas (DALO) Marcelly Christina 27 

Cabral dos Santos, Giovana Ramalho Patrizi da Silva e Fernanda dos Santos Ferreira e 28 

Gabriela da Silveira Lopes. Justificaram ausência a esta reunião os seguintes membros: 29 

Rafaela Elvira Rozza de Menezes (MPT) e Adriana Q. Lobão (GBG) e suplente. Na 30 

qualidade de presidente do Colegiado de Curso, a Prof.ª Silvia deu início à reunião 31 

solicitando autorização para gravação da reunião, aprovada pelos membros, deu boas 32 

vindas à professora Veronica Silva (MPS) e a aluna Marcelly apresentou os alunos da 33 

comissão gestora do DALO presentes conforme descrito acima e assim prosseguiu com os 34 

seguintes pontos de pauta. 1. Aprovação da ata da reunião ordinária de abril de dois 35 

mil e vinte e um: A Profª. Silvia fez a leitura da ata e após considerações foi aprovada 36 

pelos membros; 2. Aprovação ad referendum dos planos de monitoria: A professora 37 

informou que são dois projetos de Monitoria: Iniciação à Docência Ética e Bioética 38 

(MGNA0001) e Metodologia ativa no desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso 39 

(MGNA0002). Explicou que o envio da documentação dentro do prazo estipulado 40 

impossibilitou esperar a reunião de hoje para a apreciação nesta plenária. Outrossim, 41 

explicou que os planos já foram aprovados pela Comissão de Avaliação da Monitoria e que 42 

https://meet.google.com/tyg-exnb-ejc


aguarda-se  a distribuição de vagas pelo setor responsável e, os membros aprovaram o ad 43 

referedum; 3. Aprovação ad referendum da rematrícula da aluna Juliana Rodrigues 44 

Gonçalvez: Como foi definido na última reunião a solicitação foi encaminhada a Comissão 45 

de Orientação Acadêmica (CORAC) que  após análise das condições e do tempo para 46 

integralizar o curso aprovou a solicitação e no despacho foi informado a aluna que apesar 47 

da mesma afirmar que tem horários flexíveis atualmente, a nossa matriz curricular não 48 

sofreu alterações e que a CORAC se coloca à disposição para acompanhá-la durante todo 49 

o curso auxiliando na montagem de seu plano de ensino para evitar a inviabilidade da sua 50 

conclusão. Os membros aprovaram o ad referedum. 4. Solicitações de quebra de pré-51 

requisito: Foi explicado que como aconteceu no semestre passado as solicitações foram 52 

enviadas aos departamentos/professores responsáveis para fazerem suas considerações 53 

e deferirem ou não as solicitações. Após a leitura das solicitações os membros apoiaram a 54 

decisão dos departamentos e professores que fica registrado aqui: Bruna Gregorio de 55 

Avelar, matrícula 216009067 (solicitou a quebra de Tecnologia de Alimentos para cursar 56 

Bromatologia - DEFERIDO); Maria Luiza de Sá Bezerra,  matrícula 216009059 e Beatriz 57 

Lucas Chaves, matricula 216009072 (solicitaram a quebra de MNS00045 - Higiene em 58 

Produção de Refeições para cursar MNS00023 - Gestão em Alimentação para Coletividade 59 

I – DEFERIDO); Mariane Carvalho Soares, matrícula 117009035 (solicitou a quebra de 60 

Educação Nutricional para cursar Nutrição e Saúde Pública – DEFERIDO); Tainá Neves 61 

de Souza, matrícula 120009006 (solicitou a quebra de MNS00040 - Fundamentos de 62 

Pesquisa em Nutrição I para cursar MNS00046 - Métodos e Técnicas de Pesquisa em 63 

Nutrição III – INDEFERIDO); Karen Priscila Oliveira Lima, matrícula 214009070  (quebra 64 

do có requisito MND00041 – Nutrição Clínica III para cursar MND 00045 – Nutrição Clínica 65 

Infantil -  DEFERIDO); Luiza Monaco Santos, matrícula 117009036 ( quebra de 66 

MBO00040 Microbiologia de Alimentos I para cursar MNS00045 Higiene em produção de 67 

refeições – INDEFERIDO); Maria Eduarda Rizetto Lopes, matricula 219009084 ( quebra 68 

de MBO00018 - Química e Bioquímica de Alimentos e MBO00039 - Composiçãode 69 

Alimentos I. para cursar MND00044 Técnica Dietética II e MBO00020 - Tecnologia De 70 

Alimentos II – INDEFERIDOS); Ramon Almeida Ramos, matrícula 219009086, (solicitou 71 

a quebra de MNS00040 - Fundamentos de Pesquisa em Nutrição I para cursar MNS00046 72 

- Métodos e Técnicas de Pesquisa em Nutrição III – INDEFERIDO, quebra de MBO00018 73 

- Química e Bioquímica de Alimentos para cursar MND00044 Técnica Dietética II – 74 

DEFERIDO, quebra de  MBO00018 - Química e Bioquímica de Alimentos para cursar  75 

MBO00020 - Tecnologia De Alimentos II  e quebra de MIP00087 - Microbiologia Geral II  76 

para Cursar MBO00040 - Microbiologia De Alimentos I – ambos INDEFERIDOS); Rayanne 77 

Borges Frazão, matrícula 216009053 (quebra de MNS00045 Higiene em produção de 78 

refeições para cursar MNS00023 Gestão em alimentação para coletividade I e  quebra de 79 

"MNS00046 - MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM NUTRIÇÃO III para cursar 80 

PRATICA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - MNG00011 – ambos 81 

DEFERIDOS); As alunas Karoline Quadros dos Santos, matricula 214009071 e Wiliani 82 

Silva de Oliveira, matrícula 215009091 solicitaram a quebra da disciplina de Prática de  83 

TCC I para cursarem os Estágios Supervisionados em Coletividade e de Nutrição Clínica, 84 

após a leitura das justificativas das alunas os membros discutiram sobre as cargas horárias, 85 

sobre a responsabilidade das alunas em fazer o projeto de TCC juntamente com os 86 



estágios, e sobre os horários da disciplinas se chocarem no sistema onde as professoras 87 

Daniele e Maria Thereza informaram da possibilidade de abertura de turmas para as alunas. 88 

Os  membros DEFERIRAM as solicitações com as ressalvas importantes: 1) a aprovação 89 

é somente para a disciplina de TCC I; 2) as alunas deverão estar aprovadas em todas as 90 

outras disciplinas obrigatórias e, 3) que as quebras de pré requisitos para os alunos que 91 

ainda não fizeram as disciplinas teóricas obrigatórias para cursarem os estágios estão 92 

sendo aprovadas, dentro do possível, devido ao momento atual de pandemia que estamos 93 

vivendo, pois o PPC e a matriz curricular não há previsão para esta ação; A aluna Leticia 94 

Sales Pereira, matricula 214009098, solicitou a quebra de MND00051 Bromatologia para 95 

cursar os Estágios Supervisionados em Coletividade e Nutrição Clínica, após os membros 96 

esclarecem dúvidas sobre a situação da aluna e os professores que fazem parte do 97 

departamento responsável pela disciplina informarem que Bromatologia tem uma carga 98 

horária extensa, que iria entrar em conflito com a carga horária dos estágios, e a disciplina 99 

ter um conteúdo necessário para cursar os estágios conforme descreve o Projeto do Curso 100 

de Nutrição, os membros INDEFERIRAM a solicitação; 5. Realização do estágio de 101 

Alimentação para a Coletividade no período de férias, do dia 10 de maio ao dia 14 de 102 

junho – Aluna Marcelly Christina Cabral dos Santos, matrícula 116009010. A 103 

professora Silvia explicou que aluna está em vistas de participar de um processo seletivo 104 

no final de julho e para isso precisa ter concluído a graduação. Ela ainda precisa fazer os 105 

estágios obrigatórios e a disciplina de prática de TCC II. A aluna declarou que solicitará o 106 

exame de proficiência para o estágio em Saúde Pública, sobre TCC II a mesma informa 107 

que está praticamente pronto, o estágio de clínica ela fará no período normal e precisa da 108 

aprovação para realizar o estágio de coletividade nas férias e assim concluir o currículo e 109 

solicitar a declaração de carga horária cumprida mesmo sem que os departamentos 110 

consigam incluir a nota no sistema, pois informa que o setor do processo seletivo irá aceitar. 111 

A aluna Marcelly acrescentou que buscou a vaga de estágio em questão e 1) não faz parte 112 

do rol de vagas disponíveis para os outros alunos e desta forma, não estaria alterando a 113 

lista de prioridades para a escolha de vaga, 2) haverá a orientação de um professor da 114 

unidade, o seguro obrigatório cobre o período no qual ela estará no estágio, 3) ela fará todo 115 

o estágio de Nutrição Clínica até o prazo que ela precisa e, 4) o TCC será defendido em 116 

julho. A professora Luciana entendeu a solicitação da aluna e questionou sobre os prazo 117 

da inclusão da notas no sistema para o semestre de 12021, o qual foi informado que será 118 

a partir do dia 1º de setembro. A aluna Marcelly informou que a coordenação do processo 119 

seletivo se colocou à disposição para aceitar uma declaração informando da probabilidade 120 

de conclusão de carga horária do curso porém aguardando colação de grau que será 121 

possível após as notas lançadas no sistema e conforme calendário da UFF. Após  todos os 122 

argumentos da aluna e questionamentos dos membros a professora Luciana esclareceu à 123 

que a coordenação de curso não pode se responsabilizar em dar declaração de 124 

integralização de Curso antes da conclusão e dos prazos previstos no calendário, informou 125 

também que antes dos prazos se a coordenação do mestrado solicitar outros documentos 126 

que comprovem sua integralização isso não poderá ser feito. Com essas condições, foi 127 

DEFERIDO a solicitação da aluna. 2)Informes: 1. Oferta da disciplina Química Analítica 128 

Experimental: Como foi informado na última reunião o departamento de química irá ofertar 129 

a disciplina de forma híbrida no próximo semestre e nesse primeiro momento terá 06 vagas. 130 



A forma presencial será ofertada às terças-feiras e a forma assíncrona será aos sábados 131 

para não chocar com outras do plano de estudo do aluno. Foram consultados os 6 alunos 132 

com maior carga horária, incluído a aluna Andrea Cardoso que já havia pedido quebra de 133 

pré-requisito para cursar essa disciplina junto com os estágios. Eles concordaram e a 134 

inscrição será feita pela coordenação após a inscrição online. A professora Aída 135 

acrescentou que a primeira semana de aula será somente teórica e que a partir do dia 10 136 

de agosto os alunos terão que ir presencialmente a faculdade, falou também sobre a 137 

arrumação dos laboratórios com o devido distanciamento das ilhas, informou sobre a 138 

solicitação de face-shields para que todos os alunos usem o seu, durante todo o semestre; 139 

2. Apreciação da MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.046, DE 27 DE ABRIL DE 2021 - MEDIDA 140 

PROVISÓRIA Nº 1.046, DE 27 DE ABRIL DE 2021 - DOU - Imprensa Nacional (in.gov.br) 141 

- Autorização para o trabalho remoto de estagiários: A profa. Silvia informou que se 142 

trata de um assunto controverso, que os departamentos estão começando a discutir sobre 143 

o assunto. Informou também que a UNIRIO já está com estágios 100% remoto, que há dois 144 

campos de estágio CECANE e o projeto de extensão do MAMA, que fazem atividades 145 

práticas, inerentes aos campos, mas que de forma remota em razão da pandemia. A aluna 146 

Marcelly contou sobre sua experiencia no CECANE e a professora Camila como 147 

orientadora das alunas do projeto de extensão MAMA falou da viabilidade dessa prática 148 

nesse momento de pandemia. 3. Palavra Livre: A professora Ana Luiza Bastos lembrou 149 

sobre a solicitação do DALO, feita na última reunião em relação a disciplina de Anatomia 150 

IV que entraria novamente em pauta pois já haviam respondido ao e-mail ao DALO, a 151 

professora Silvia justificou que não entrou em pauta porque a resposta ainda não havia 152 

chegado a Coordenação. A representante do DALO  Marcelly informou que o departamento 153 

respondeu prontamente e que acharam melhor não deixar a nota em aberto e se 154 

prontificaram a oferecer a disciplina de modo optativa ou como curso de férias aos alunos 155 

interessados e que enviará a resposta a coordenação. Terminados os assuntos, a Prof.ª 156 

Silvia agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, lavrando esta ata, a qual data 157 

e assina. Niterói, cinco de maio de dois mil e vinte e um. 158 


