UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA De 16 de março de 2016
EMENTA:1)Ata de novembro; 2)Informes; 3) Pauta:
solicitação
de quebra de pré-requisitos,
comissão de validação de diplomas,
apresentação do relatório da avaliação
institucional, processo de rematricula e
revinculação, pedido de extensão de períodos;
4) Palavra livre.

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta minutos,
no Auditório da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, reuniu-se em Sessão Ordinária, o
Colegiado do Curso, sob a presidência da Coordenadora do Curso Prof.ª Gabrielle de Souza Rocha
e com a presença dos seguintes professores: Valéria T Baltar (MEB), Ana Lúcia Pires Augusto
(MND); Daniele Mendonça (MNS), Aurelízia Maria Lemos Xavier (GIM), Manuela Dolinsky
(MND), Silvia Pereira (MNS), Aloysio de Melo F. Cerqueira (MIP), Silvia Maria Custódio das
Dores (MND), Josiane Roberto Domingues(MBO), André Lopes Fuly (GCM), David Rodrigues da
Rocha (GQO), Valmir Sbano (GSI) Camila Favaretto Barbosa(MNS). Com a anuência dos
membros do colegiado,a professora Gabrielle, iniciou a sessão pelos informes 1) formulário 13 e
19: solicitou novamente os formulários das disciplinas de Anatomia IV – MMO 000047, Histologia
IV – MMO00077, Introdução a Psicologia – GSI 00318, Composição de Alimentos I –
MBO00039, Química e Bioquímica de Alimentos – MBO00018,Tecnologia De Alimentos II –
MBO00020, Microbiologia De Alimentos I – MBO00040, Controle De Qualidade Físico-Químico
De Alimentos I – MBO00022, Patologia Geral I – MPT00047,Avaliação Nutricional I –
MNS00047, Prática Em Uan – MNS00050, Educação Nutricional – MNS00025, Estágio
Supervisionado Em Alimentação Para Coletividade – MNS00031, Fundamentos Didáticos I –
SSE000330, Políticas De Saúde No Brasil I - MPS 00025, que ainda não foram entregues e
informou que enviará solicitação por memorando; 2) visita e documentos do mec: os professores
foram avisados da visita, porém, ainda não há data prevista e que o processo está parado, mas que
continuará dando andamento a organização da documentação; 3) sobre o uso de celular em sala de
aula: foi dito que os professores devem orientar os alunos a usarem o mínimo possível e nunca em
hora de prova; 4) atribuições de monitores: os professores devem acompanhar o desempenho do
monitor e não deixa-lo sozinho e só deixa-los corrigir provas quando ele fizer parte da elaboração e
se isso for necessário, bem como ministração de aulas; 5) publicação do regulamento das atividades
acadêmicas complementares do curso de graduação em nutrição da uff , das normas
regulamentadoras para as disciplinas estágio supervisionado em nutrição clínica, alimentação para
coletividade e nutrição em saúde pública e normas regulamentadoras para a disciplina: prática de
trabalho de conclusão de curso ii: foi informado que todos foram publicados em boletim numero
trinta e dois do dia sete de março de dois mil e dezesseis; 6) bancas de tccs: foi informado que as
bancas se encontram completas para apresentação; 7) ead-cederj: foi perguntado se há algum
membro do colegiado com experiência nessa área e informado que uma professora da UNIRIO se
disponibilizou a nos ajudar com essa questão (oferecer disciplinas EAD / CEDERJ aos nossos
alunos); 8) ENADE: Informamos que recebemos a portaria e que seremos avaliados este ano, foi
enfatizado a importância desse fato e que professores deverão informar aos alunos sobre a prova e
que eles precisam ter comprometimento no momento de fazê-la; 9) Troca de espaço físico da
Disciplina de Controle: Foi explicado que houve problemas com a disciplina de Controle e
qualidade físico químico de alimentos, sobre troca de horário, dia e local de turma, e isso não foi
avisado à Coordenação no começo do período nem pelo departamento e nem pelos alunos. A
Professora Gabrielle falou que é inadimíssivel que esses ajustes aconteçam sem o consentimento da
coordenação do curso e que conversou com o Professor Marcelo, chefe do Departamento sobre isso;
10) Colação de grau Extra Oficiais: Foi orientado que os professores não deverão participar, pois já
houve problemas em outros cursos. Ressalta-se que os docentes devem evitar fazer a imposição de
grau bem como o juramento, visto que não se trata de um evento oficial da UFF; 11) Sobre aulas
práticas que necessitam de gêneros alimentícios, foi explicado que os alunos não devem comprar

esses gêneros e que os professores e departamentos responsáveis deverão solicitar essas compras
junto a PROAES. Terminando os informes a Professora Gabrielle iniciou a pauta. E como primeiro
ponto de pauta foi aprovada por unanimidade a ata de novembro de dois mil e quinze enviada por email aos membros; Como segundo ponto de pauta foi informado que recebemos o Processo de
Revalidação de diploma de Melyssa Soares Pinheiro e que deverá ser criada uma comissão de
equivalência para realizar essa tarefa. Foi decidido que as professoras Camila (MNS), Manuela
(MND), Josiane (MBO) e Luciana (MFL) que será consultada farão parte da comissão e a
Professora Camila será a presidente e o prazo ficou estabelecido até a próxima reunião de junho e
que será publicado a DTS com composição da comissão. Como terceiro ponto de pauta foi deferido
o pedido de rematricula da aluna Fernanda Zisels e indeferido o pedido de revinculação da aluna
Andréa Pacheco, pois foi visto que a graduação completada por ela no curso de Letras não é área
afim para o Curso de Nutrição. Como quarto ponto de pauta foi passado aos pedidos de quebra de
pré-requisitos: O pedido da aluna Clara Nóvoa Pinto da Silva, de fazer Higiene em Produção de
Alimentos junto com Microbiologia de Alimentos foi indeferido devido a reprovação em
Microbiologia Geral II; O pedido de Alexia Vieira de Abreu Rodrigues de fazer Prática integrada
em Educação Infantil I, junto com os estágios foi indeferido pois não se encaixou nos critérios já
divulgados; o pedido da Morgana da Costa Santos Oliveira de fazer a troca da ordem dos estágios
foi deferido caso haja vaga na Disciplina de estágio em Saúde Pública, conforme dito pela
professora Daniele Mendonça; o pedido de Jéssica Lourenço Gama de fazer conjuntamente
Microbiologia de Alimentos I com Higiene em Produção de Refeições foi deferido devido ao atraso
ocorrido por mudança de currículo; O pedido de Ana Beatriz de Azevedo Huguenin de fazer a
disciplina de Bacteriologia junto ao curso de Farmácia para completar as equivalências de
Microbiologia geral II, por sugestão do professor Aloysio, e por ter somente mais um semestre antes
dos estágios para cumprir todas as obrigatórias, foi deferido; o pedido de Daiana da Silva Dias de
cancelar a disciplina de Estágio em Alimentação para Coletividade no segundo semestre de dois mil
e quinze devido ao atestado apresentado foi aceito e a coordenação fará o cancelamento no sistema,
para que a aluna curse a disciplina no primeiro semestre de dois mil e dezesseis. Como quinto ponto
de pauta a professora Sílvia Custódio apresentou uma palestra sobre relatório da avaliação
institucional, explicou cada item que compõem a avaliação, a professora Manuela propôs fazer um
relatório complementar e após algumas discussões o professor Aloysio sugeriu que a comissão
tentasse, junto aos órgãos responsáveis, vincular uma avaliação única e conjunta do curso de
nutrição. A professora Silvia entrará em contato com os responsáveis pela AI e verificará essa
possibilidade. Ao final foi enfatizada a importância que a comissão, departamentos e coordenadores
de disciplinas tem em divulgar e incentivar os alunos a fazerem a avaliação, pois é tão necessária
para o curso quanto para a avaliação do MEC que teremos. No sexto ponto de pauta foi colocado
em votação o pedido de extensão de períodos para a aluna Mariana do Valle que por motivo de
trancamento e emprego não conseguiu integralizar o curso ainda. E por seis votos a favor, três
contra e uma abstenção foi aprovado sem prorrogação por mais dois semestres e sem direito a
nenhuma reprovação Terminando os pontos de pauta foi posto a palavra livre. Como não houve
solicitação para uso da palavra a professora Gabrielle de Souza Rocha agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião lavrando esta ata a qual data e assina. Niterói, dezesseis de março de dois
mil e dezesseis.

