
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 1 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 2 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA de 10 de agosto de 2017. 3 

 4 

EMENTA: 1)Informes; 2) Pauta; 3) 5 
Palavra livre. 6 

Aos dez dias do mês de agosto  do ano de dois mil e dezessete, às treze horas 7 
e trinta minutos, na sala 413, da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus 8 
Ferreiro, reuniu-se em Sessão Ordinária, o Colegiado do Curso, sob a 9 
presidência da Coordenadora do Curso Prof.ª Gabrielle de Souza Rocha e com 10 
a presença dos seguintes professores: Silvia Custódio (MND), Telma M. Mattos 11 
(MND), Lucia Rosa (MNS), Roseane Barbosa (MNS), Silvia Pereira (MNS), Luiz 12 

Guillermo (GET), Rafael Braga Petito (MPT), Luciana Malheiros (MFL), Josiane 13 
R. Domingues (MBO), Márcia Ribeiro Pinto da Silva e Aloysio de Melo 14 

Figueiredo Cerqueira (MIP), Vanessa do Nascimento (GQO), Aurelizia Lemos 15 
(GIM),  com faltas justificadas dos seguintes membros: Nara Xavier (MND), 16 
Adriana Q. Lobão e suplente,  Antonio Carlos Fiorencio S. da Cunha (Sen), 17 
Claudia March (MPS) e Ana luiza Bastos (MMO). Com a anuência dos 18 

membros do colegiado, a professora Gabrielle iniciou a sessão pelos informes: 19 
1) Visita do MEC: A professora Gabrielle esclareceu que não há data definida 20 
para a avaliação in loco, porém ainda continuamos organizando a 21 

documentação; 2) Questionário enviado pela coordenação com 22 
informações solicitadas pelo MEC: A professora Gabrielle reforçou a 23 

solicitação para que todos respondam e nos enviem.  3) Avaliação 24 
Institucional: Passada a palavra a professora Silvia Custódio, representante 25 

da CAL, está sinalizou que o sistema estará aberto do dia 03/08 ao dia 30/09 26 
para que alunos e professores façam a avaliação no sistema, solicitou ao 27 

professores que reforcem este pedido junto aos alunos e sinalizou que é este é 28 
o nosso instrumento único de avaliação e também é importante para avaliação 29 

do MEC. 4) Inicio das aulas  do 2 semestre de 2017: A professora Gabrielle 30 

reforçou a solicitação enviada por email para que os professores nos sinalizem 31 
a data de inicio das disciplinas até o dia 15/08 para que possamos informar aos 32 

alunos. 5) Arraia Saudável 2ª edição. Agradeceu as doações enviadas, a 33 
participação de vários docentes junto aos discentes. Dada as palavra a 34 
professora Lúcia, esta informou que as preparações das receitas deste ano 35 

estavam mais adequadas ao tema proposto e a organização está se 36 
aperfeiçoando. 6) 3º Simpósio: Ensino Pesquisa e Comportamento Ético: 37 

Influencia na Vida Profissional do Nutricionista: A professora Gabrielle 38 
informou que ocorrerá nos dias 03 e 04 de outubro no Auditório do Geociências 39 

e que conta com a participação e divulgação de todos. 7) A professora também 40 
divulgou o III Curso de Biossegurança com ênfase em Nutrição que tem 41 
como coordenadora a professora Renata Frauches e correrá nos dias 27 a 29 42 

de setembro no Auditório da Faculdade de Nutrição. 8) Convenio Uff com o 43 
Instituto de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC) para estágio curricular: 44 

A professora Gabrielle informou que o IECAC apresentou uma cláusula na qual 45 
solicita duas vagas no curso de atualização em Nutrição Funcional. Terminados 46 
os informes, foram passados os pontos de pauta: 1) Aprovação da ata de mês 47 
junho de dois mil e dezessete: Aprovada por unanimidade;  2) Trancamento 48 
especial da aluna Nicole Katibe. A professora Gabrielle comunicou que no 49 



período de férias foi feito trancamento especial da aluna ad referendum e foi 50 

enviado a PROGRAD pelo numero de processo 23069.042831/2017-16; 3) 51 
Solicitações de quebra de pré-requisito: A aluna Marina Rodrigues 52 

Cavalcanti solicitou a quebra de pré requisito para cursar Nutrição Clinica I 53 
com Avaliação Nutricional e Nutrição e Dietética II, após lido o relato a 54 
solicitação foi indeferida por unanimidade. A aluna Barbara Melo de Moura 55 
solicitou fazer a disciplina de Tecnologia de Alimentos, juntos com Composição 56 
de Alimentos e Química e Bioquímica de Alimentos. Após lido o relato o pedido 57 

foi indeferido. A aluna Amanda Carneiro Ferreira Freitas, solicitou realizar a 58 
disciplina de Estatística Aplicada a Ciências da Vida junto com Avaliação 59 
Nutricional e também a disciplina de fundamentos de Pesquisa em Nutrição. 60 
Após lido o relato da aluna e observado os critérios para a solicitação de 61 
quebra de pré-requisitos o pedido foi indeferido. A aluna Samilly Ferreira 62 

Viégas da Silva solicitou realizar a disciplina de Microbiologia Geral II juntos 63 
com os Estágios de Clinica e Coletividade do 9º período. Após lido o relato da 64 
aluna a solicitação foi deferida com a ressalva que se for reprovada neste 65 

semestre em Microbiologia Geral II não poderá fazer disciplina junto com o 66 
Estágio de Saúde Publica do 10º período; 4) Solicitação de Extensão de 67 
períodos para Conclusão do Curso: A aluna Diana Graseff Rocha solicitou 68 

mais 1 período para assim concluir o curso no primeiro semestre de 2018, a 69 
solicitação foi deferida; 5) Necessidades de sala de aula e laboratórios para 70 
o aluno cadeirante. A professora Gabrielle lembrou da necessidade de 71 

acessibilidade para o aluno Victor. Informou as disciplinas que ele irá cursar 72 
neste semestre para que os professores e chefes de departamento vejam a 73 

questão e ajudem no que for necessário; 6) Regulamento de TCC. A 74 
professora Gabrielle expos a necessidade de propor uma data para uma 75 

reunião ampliada para que sejam discutidos pontos sobre o regulamento como 76 
submissão ou não de artigo, formato do artigo igual a revista ou incluir 77 

referencial teórico, RIUFF. Após os membros se pronunciarem foi marcada a 78 
reunião para o próximo dia 11/09/2017 as 14: 30H após a reunião de colegiado; 79 
7) Data para o próximo evento do Projeto Nutrição em Ação Após 80 

sugestões dos membros decidiu-se que será na última semana de novembro 81 

de 2017. Terminados os pontos de pautas foi aberto a palavra livre, não 82 
havendo nenhuma manifestação, a professora Gabrielle de Souza Rocha 83 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião lavrando esta ata a qual 84 
data e assina. Niterói, dez de agosto de dois mil e dezessete. 85 




