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Ata da Reunião de Colegiado de Curso de 06 de junho de 2021

EMENTA: 1) Pauta: 1. Aprovação da ATA de maio de 2021; 2.
Aprovação da Resolução de Exame de Proficiência para o 1º
semestre de 2021; 3. Aprovação ad referendum da quebra de
pré requisito para aluna Melina dos Santos Bitencourt; 4.
Avaliação das solicitações quebras de pré-requisito; 5.
Instalação de uma comissão para revisão do nosso
Regulamento das Atividades Complementares Acadêmicas; 6.
Instalação de uma comissão para revalidação de diploma do
processo 23069.156687/2021-81; 7. Apresentação da Liga
Acadêmica de Alimentos e Bebidas de Ceuci UFF, e o
reconhecimento do certificado de participação e contabilização
das horas de atividade complementar para os discentes que
ingressarem na Liga Acadêmica; 8. Aprovação da distribuição
da vaga de monitoria entre os projetos Iniciação à Docência
Ética e Bioética e Metodologia Ativa no Trabalho de Conclusão
de Curso; 2) Informes; 3) Palavra Livre.

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniram-se
virtualmente na plataforma Google Meet, utilizando o link de acesso à sala virtual
https://meet.google.com/tyg-exnb-ejc em sessão ordinária o Colegiado do Curso de
Graduação em Nutrição, sob a presidência da Coordenadora de Curso, Profª. Silvia Eliza Almeida
Pereira de Freitas, e com a presença dos seguintes membros: Maria Thereza Baptista Wady
(MND), Daniele da Silva Bastos Soares (MNS), Patrícia Henriques (MNS),Camila Maranha Paes
de Carvalho (MNS), Aída Maria Bragança Bittencourt Filha (GQA), Estelina Serrano de Marins
Capistrano (GET), Luciana Reis Malheiros (MFL), Kelly Alencar Silva (MBO), André Lopes Fuly
(GCM), Aloysio de Melo F. Cerqueira (MIP), , Joel Savi dos Reis (GQO), Aurelizia Maria Lemos
Xavier (GIM), Verônica Silva Fernandez (MPS), Marcelo Pereira de Mello (GSO), Ana Luiza
Bastos (MMO), e as representantes da Comissão Gestora do Diretório Acadêmico Lieselotte
Ornellas (DALO) Lais Nunes de Oliveira Freitas, Giovana Ramalho Patrizi da Silva, Fernanda dos
Santos Ferreira, Gabriela da Silveira Lopes, Julliana Melengati de Mendonca e Julyana Oliveira
Albino. Na qualidade de presidente do Colegiado de Curso, a Prof.ª Silvia deu início à reunião
solicitando autorização para gravação da reunião, em que os membros aprovaram, e desejou bom
início de semestre a todos e assim prosseguiu com os seguintes pontos de pauta. 1. Aprovação
da ata da reunião ordinária de maio de dois mil e vinte e um: A ata foi aprovada por todos os
membros após sua leitura; 2. Aprovação da Resolução de Exame de Proficiência para o 1º
semestre de 2021: A professora Silvia explicou que a resolução está igual à do semestre
passado no entanto com duas mudanças, a primeira foi sobre a aceitação de outros sistemas de
cadastramento, além do SIGPROJ para abranger projetos de extensão de outras universidades e
a segunda foi sobre as datas de entregas de documentos, relatórios e entrevistas que ficará a



critério da banca avaliadora devido a demanda diferente nas três áreas de estágio do curso. 3.
Aprovação ad referendum da solicitação de quebra de pré requisito para aluna Melina dos
Santos Bitencourt: A aluna solicitou a quebra de requisito para cursar a disciplina MNS00045 –
Higiene na produção de refeições junto MNS00023 – Gestão em alimentação para a coletividade
I a professora Silvia explicou que foi preciso a aprovação adiantada pois a aluna iria tentar se
inscrever em outra universidade para conciliar o horário em seu plano de estudos, porém seguiu a
orientação do departamento para outros alunos e assim os membros deferiram o ad referedum. 4.
Avaliação das solicitações de quebras de pré-requisitos: As solicitações foram enviadas aos
departamentos/professores responsáveis para fazerem suas considerações e deferirem ou não as
solicitações. Após a leitura das solicitações os membros apoiaram a decisão dos departamentos e
professores que fica registrado aqui: Maria Julia Ferreira Alves, matricula 316009082 (solicitou
a quebra da disciplina de Tecnologia de Alimentos - MBO00020 para cursar Bromatologia –
MND00051- DEFERIDO); Julia Sourbeck Reis Corrêa, matrícula 216009100 (solicitou a
quebra da disciplina de Microbiologia de Alimentos - MBO00040 para cursar Bromatologia –
MND00051- DEFERIDO); Caroline Ferreira Gonçalves de Moraes, matricula 217009080
(solicitou a quebra da disciplina de Educação Nutricional - MNS00025 para cursar Nutrição em
Saúde Pública I - MNS00043 – DEFERIDO); Priscila Pierre de Souza Cardoso, matricula
316009081 (solicitou a quebra da disciplina de Química e Bioquímica de Alimentos - MBO00018
para cursar Tecnologia de Alimentos – MBO00020 - INDEFERIDO) 5- Instalação de uma
comissão para revisão do Regulamento das Atividades Complementares Acadêmicas do
Curso: a professora Silvia explicou que em nosso currículo os alunos devem apresentar 82 horas
de atividades complementares, porém os alunos estão nos enviando certificados com cargas
horárias maiores, outra questão é de como essa carga horária deve ser distribuída entre as
atividades apresentadas. Então a revisão seria para estipular qual a carga horária a ser inserida
no currículo; respeitar o máximo da carga horária prevista no currículo; distribuir a porcentagem de
cada atividade dentro da carga horária e atualizar a lista de atividades que podem ser
consideradas como Atividades Acadêmicas Complementares. As professoras Veronica Silva
Fernandez e Patrícia Henriques se voluntariaram e após consulta entre os alunos representantes
do DALO a discente Fernanda Dos Santos Ferreira se prontificou; 6- Instalação de comissão
para revalidação de diploma referente ao processo 23069.156687/2021-81 da requerente
Analia Beatriz Perez Belart: A professora Silvia falou sobre o processo e se voluntariou para
constituir a comissão. A professora Luciana Malheiros se prontificou a fazer parte pois já fez parte
de outras do curso e lembrou dos membros da última comissão e que talvez quisessem participar
novamente, informando que não precisa ser membro do colegiado para integrar a comissão.
Assim a professora Silvia primeiro fará a consulta a professora Manuela Dolinsky que é do MND
se quer participar novamente, solicitará ao MNS um nome para integrar a comissão, e caso a
Profa. Manuela Dolinsky não aceite, solicitará um nome também ao MND. A escolha desses dois
departamentos se dá em razão da maioria das disciplinas do curso serem ministradas por estes
departamentos. Os membros aprovaram a decisão; 7 - Apresentação da Liga Acadêmica de
Alimentos e Bebidas de Ceuci UFF e o reconhecimento do certificado de participação e
contabilização das horas de atividade complementar para os discentes que ingressarem na
Liga Acadêmica: A discente representante do DALO Lais Nunes, falou sobre a iniciativa dos
alunos da Engenharia Química que convidaram os alunos do curso de Nutrição a participarem da
Liga Acadêmica, que contempla os cursos de Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia de
Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Engenharia Química, Farmácia e Química e que será regida
por seu Estatuto e Regimento Interno. Os membros do colegiado salientaram sobre a importância
interdisciplinaridade entre os cursos, sobre a responsabilidade ética e para que os alunos tenham
sempre como primeiro objetivo a saúde das pessoas e da população e assim aprovaram a



contabilização para atividade complementar dos alunos que participarem; 9- Aprovação da
distribuição da vaga de monitoria entre os projetos Iniciação à Docência Ética e Bioética e
Metodologia Ativa no Trabalho de Conclusão de Curso: A professora Silvia explicou que
receberam somente 1 vaga para bolsista e após reunião com as coordenadoras dos projetos,
professora Katia Ayres e Milena Barcza, elencaram os seguintes critérios para escolher o projeto
que receberiam a bolsa: carga horária das disciplinas, número de disciplinas envolvidas e o
número de alunos envolvidos. Assim, o projeto de Metodologia Ativa no Trabalho de Conclusão de
Curso foi escolhido para receber a vaga de monitor bolsista e o projeto de Iniciação à Docência
Ética e Bioética abrirá seleção para monitor voluntário. Os membros concordaram com os critérios
e deferiram a distribuição de vagas conforme explicado. Informes: 1) Apresentação do projeto
"A concepção do direito à saúde pela ótica de alunos de graduação em Nutrição de uma
universidade pública no Rio de Janeiro" pois envolverá ações junto aos alunos e análise
documental do Projeto Pedagógico do Curso e dos Programas das Disciplinas do Currículo
vigente. Após ponderações dos membros o item que seria ponto de pauta passou para informe
devido ao entendimento de todos que o colegiado de curso não é instância para apreciação de
nenhum projeto de TCC. Assim a orientadora do TCC, professora Claúdia March presente na
reunião, falou sobre a importância e a motivação das alunas para o tema e as discentes, também
presentes, Anna Beatriz Nogueira e Jéssica Gaspar se apresentaram e fizeram uma breve
apresentação do projeto. Os membros elogiaram a relevância do tema; 2 - Eleição para
Coordenação: A professora Silvia lembrou a todos que como já informado nas últimas reuniões,
que solicitaria sua exoneração para que a direção pudesse abrir o processo de consulta eleitoral
para a coordenação. Porém a professora com a qual seria montada a chapa, entrou em contato
informando que não poderá se candidatar devido a motivos particulares. E assim a professora
Silvia refletiu e achou melhor continuar como Coordenadora até o fim de seu mandato em 2023. 3.
Palavra Livre: O professor Aloysio divulgou no chat que hoje é o último dia do 19º ECIB – E os
assuntos estão superinteressantes. Haverá uma Mesa Redonda sobre saúde e longevidade e que
debaterá nutrição e saúde intestinal. Mesmo quem não estiver inscrito, pode assistir a transmissão
no YouTube: https://youtu.be/T_1Rh91ML4c e o DALO irá divulgar entre os alunos. Terminados os
assuntos, a Prof.ª Silvia agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, lavrando esta ata, a
qual data e assina. Niterói, dez de junho de dois mil e vinte e um.
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