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Ata da Reunião de Colegiado de Curso de 05 de julho de 2021

EMENTA: Pauta: 1. Aprovação da ATA de
junho de 2021; Quebra de pré requisito
aprovado ad referendum da solicitação do
aluno THALYS TELLES DE MENDONÇA,
matrícula 217009090; Análise do Regulamento
AAC. 2) Informes; 3) Palavra Livre.

Aos cinco dias do mês de julho 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: Ana Paula
Massader (SSE), Maria Thereza Baptista Wady (MND), Renata Frauches (MND), Mariana
Sarto (MND), Daniele da Silva Bastos Soares (MNS), Patrícia Henriques (MNS),Vivian
Wahrlich (MNS), Aída Maria Bragança Bittencourt Filha (GQA), Estelina Serrano de
Marins Capistrano (GET), Rafaela Elvira Rozza de Menezes (MPT), Kelly Alencar Silva
(MBO), André Lopes Fuly (GCM), Joel Savi dos Reis (GQO), Aurelizia Maria Lemos
Xavier (GIM), Verônica Silva Fernandez (MPS), Ana Luiza Bastos (MMO), as discentes
representantes da Comissão Gestora do Diretório Acadêmico Lieselotte Ornellas (DALO)
Lais Nunes de Oliveira Freitas, Giovana Ramalho Patrizi da Silva, Fernanda dos Santos
Ferreira, Julliana Melengati de Mendonça e com ausência justificada dos membros:
Aloysio de Melo F. Cerqueira (MIP) e suplente. Na qualidade de presidente do Colegiado
de Curso, a Prof.ª Silvia deu início à reunião solicitando autorização para gravação onde
os membros aprovaram e assim prosseguiu com os seguintes pontos de pauta. 1.
Aprovação da ata da reunião ordinária de junho de dois mil e vinte e um: A ATA foi
aprovada por todos os membros após sua leitura; 2. Quebra de pré requisito aprovado
ad referendum da solicitação para o aluno THALYS TELLES DE MENDONÇA,
matrícula 217009090: A professora Silvia explicou que o aluno solicitou a quebra do
requisito da disciplina de Tecnologia de Alimentos - MBO00020 para cursar junto com a
disciplina de Bromatologia – MND00051, para conseguir organizar seu plano de estudos
dentro tempo de integralização. E assim como estava em período de ajustes verificou a
análise do departamento responsável pela disciplina em outros casos semelhantes e
concedeu a quebra. Os membros aprovaram o ad referedum; 3. Análise do
Regulamento AAC: A professora Silvia passou a palavra para as representantes da
Comissão para Revisão do Regulamento das Atividades Complementares. A professora
Verônica iniciou a apresentação, informando que já analisaram o regimento de atividades
acadêmicas complementares em vigor, aprovado pelo colegiado de curso em 2016, a
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PROGRAD No 08, DE 10 DE JULHO DE 2020, o PPC do
Curso de Nutrição que dispõe as 82 horas de atividades complementares para
integralização curricular e que consultaram regulamentos de outros cursos de graduação
da UFF. A professora Verônica explicou o conteúdo desses documentos e trouxe as
ponderações que surgiram nessas análises para discussão antes de apresentar uma

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


proposta fechada ao colegiado de curso. A professora Silvia respondeu algumas dúvidas
e sugeriu mudanças na proposta apresentada. A representante do DALO Julliana
Melengati informou que em relação aos certificados de língua estrangeira que é uma
dúvida se será aceito ou não, o DALO se reuniu e solicitaram que esses certificados
sejam aceitos devido a alguns alunos não conseguirem tempo para realizar outras
atividades. A professora Vivian esclareceu algumas dúvidas e solicitou que as atividades
da pós-graduação que são oferecidas a graduação fizessem parte da lista de atividades
complementares do novo regulamento. Acolhida as discussões, a comissão irá se reunir
novamente e retornará com a atualização do regimento para análise de todos. Os
membros aprovaram o encaminhamento. Informe 1 - Avaliação do período letivo de
2020.2 até 30/07: A professora Silvia informou que enviou um e-mail a todos sobre o
período de avaliação do semestre letivo 2020.2 que já iniciou e encerra-se no próximo
mês e solicitou que os membros estimulem os professores e os discentes para realizá-la;
2 – Possibilidade de haver a necessidade de aumentar o número de alunos
ingressantes na turma - Edital suplementar para ingresso dos candidatos em lista
de espera: A professora Silvia falou sobre o e-mail enviado pela PROGRAD informando
sobre edital suplementar  para disponibilizar as vagas não preenchidas em 2021.1
visando o ingresso em 2202.2 junto com os demais ingressantes do processo
seletivo SISU 2021.2. Serão disponibilizadas apenas vagas nos cursos em que há
ingresso no 2º semestre do ano letivo que é o nosso caso e com isso poderemos ter que
aumentar as vagas para alunos ingressantes no próximo semestre; 3- Consulta Eleitoral
DALO – A professora Silvia informou que a comissão já está formada para organização
dessa consulta, e é composta pelas professoras Daniele Bastos, Mariana Sarto, Wanise
Cruz, Silvia Pereira e os alunos Lucas de Carvalho e Rebeca Rocha. Informou também
que assim que o edital estiver pronto fará a divulgação a todos. 3. Palavra Livre: A aluna
Julliana Melengati de Mendonça falou que a comissão gestora do DALO vai criar um post
sobre projeto de extensão. Que já solicitou aos departamentos (MNS e MND) essas
informações e avisou que enviará também essa solicitação aos outros departamentos
para que o post fique mais completo e os alunos possam ter acesso a todos os projetos
de extensão ministrados. A professora Silvia se prontificou também a fazer essa
solicitação e pediu para que o enviassem o email a coordenação para encaminhar aos
departamentos. 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, cinco de julho de dois
mil e vinte e um.


