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 4 
EMENTA: 1) Informes; 2) Pauta; 3) 5 
Palavra livre. 6 

 7 
Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta 8 
minutos, na sala quatrocentos e treze  da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus 9 
Ferreiro, reuniu-se em Sessão Ordinária, o Colegiado do Curso, sob a presidência 10 
da Coordenadora do Curso Professora  Gabrielle de Souza Rocha e com a 11 
presença dos seguintes professores:  Maria Thereza Baptista (MND), Maristela 12 
Lourenço (MNS), Daniele Mendonça (MNS), Patricia Henriques (MNS), Aida Mª 13 
Bittencourt (GQA), Luiz Guilhermo (GET), Rafael Braga Petito (MPT), Luciana 14 
Malheiros (MFL), Josiane R. Domingues (MBO), Marcia Ribeiro Pinto (MIP), 15 
Adriana Q. Lobão (GBG), Márcia N. Borges (GQO), Aurelizia Lemos (GIM), 16 
Antônio Carlos Florêncio S. da Cunha (SEN), Claudia March (MPS), Ana Luiza 17 
Bastos (MMO) e os representantes do diretório acadêmico (DALO), alunos Flávio 18 
Andrade Camacho, Tianderlaine Alves, Gabriella Vidal, Thalita Vicente, Marcelly 19 
Cristina e Michele Brito. A Professora Gabrielle, com a anuência dos membros do 20 
Colegiado, iniciou a reunião pelos informes: 1) Visita do MEC.  A professora 21 
Gabrielle informou que ainda estamos sem data prevista e solicitou os RADS e 22 
seus comprovantes do ano de 2017 digitalizados por email, aos professores; 2) 23 
Avaliação Institucional: Foi informado que avaliação estará aberta no sistema 24 
até o dia 30/04 e foi lembrada a importância de fazer a avaliação além de 25 
comunicar aos alunos em sala de aula. 3) Necessidades  especiais do aluno 26 
Victor Menezes para o semestre 1/2018: O aluno irá , neste semestre, frequentar 27 
as disciplinas do quinto período e a professora Gabrielle sinalizou aos professores 28 
a importância do livre acesso dele as salas e laboratórios. 4) Pedidos de 29 
Reingresso e transferência  durante recesso para referendar: A professora 30 
Gabrielle informou que durante o período de recesso recebemos  o processo de 31 
reingresso sem concurso de Larissa Freitas M. Queiroz (23069044326/2017-14) 32 
que foi indeferido ad referendum, pois não era área afim. E três processos de 33 
transferência de Raphaela Valente de Almeida Ito (23069.052211/2017-95), 34 
Letícia de Oliveira Gonçalves (23069.052188/2017-39) e Stephanie Gianini 35 
Silva (23069.000099/2018-98) que todos foram deferidos ad referendum. 5) 36 
Centro de Suporte Acadêmico (CSA): Foi informado que este centro de suporte 37 
está fazendo um mapeamento das atividades desenvolvidas para atendimento aos 38 
alunos com problemas mentais. A professora Daniele Mendonça sinalizou que a 39 
Coordenadora do CSA é a professora Michele, fonoaudióloga, e que a mesma 40 
ainda não possui ferramentas adequadas para atender a demanda que está 41 
surgindo; 6) Reunião com docentes: A reunião será no dia 09/03 de 10h às 13 42 
horas e todos os professores estão convidados; 7) Aula Inaugural: Será no dia 43 
19/03 as 10h no auditório da Faculdade Nutrição com o tema Nutrição e 44 



Obesidade ministrada pelo professor Sérgio Girão barroso; 8) Reunião com os 45 
alunos: Será no dia 20/03 de 13h as 14 horas no auditório da Faculdade de 46 
Nutrição ;9) Inicio das aulas para primeiro semestre de 2018: A professora 47 
Gabrielle sinalizou as disciplinas que ainda não informaram a data de inicio das 48 
aulas e alguns membros informaram suas datas. Terminados os informes, a 49 
Professora Gabrielle passou aos seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da 50 
ATA de  07 de dezembro de 2017:  Aprovada por unanimidade; 2) Quebras de 51 
pré-requisitos: Após lido os critérios para solicitação de quebras de pré-requisitos 52 
a professora Gabrielle iniciou a leitura das solicitações dos alunos: a) Jadhe de 53 
Freitas Barboza Braz Rocha solicitou fazer as disciplinas de Bioquímica VI 54 
(GCM00036), Elementos de química Analítica e elementos de química analítica 55 
experimental (GQA00030e GQA00031), Fundamentos de pesquisa em Nutrição 56 
(MNs00040) e Avaliação Nutricional (MNS00047): A aluna teve seu pedido 57 
indeferido por unanimidade, pois não atendeu ao critério de ter cursado a 58 
disciplina de Estatística que também necessitará para cursar Fundamentos de 59 
pesquisa em Nutrição; b) Amanda Carneiro F. Freitas: A aluna solicitou fazer as 60 
disciplinas de Avaliação Nutricional (MNS00047) e Nutrição Clínica I (MND00039) 61 
juntas: Após lido o relato o pedido foi deferido pela maioria dos presentes; c) 62 
Karoline Quadros dos Santos solicitou fazer a disciplina de Fundamentos de 63 
Pesquisa em nutrição (MNS00040) após lido o relato o pedido foi indeferido por 64 
unanimidade, pois a aluna não atendeu ao critério de ter cursado a disciplina de 65 
Estatística que também é necessária para cursar a disciplina solicitada; d) Letícia 66 
Sales Pereira solicitou fazer a disciplina de Composição de Alimentos I 67 
(MBO00039): Após lido o relato os membros indeferiram o pedido por 68 
unanimidade e deixaram claro que a aluna deve se dedicar e se desembaraçar em 69 
relação as disciplinas  a fim de obter um melhor desempenho e assim seguir 70 
adiante na matriz curricular; e) Camila da Silva de Castro solicitou fazer as 71 
disciplinas de Química e Bioquímica de Alimentos (MBO00018) e Composição de 72 
Alimentos (MBO00039) junto com Tecnologia de Alimentos II ( MBO00020) e 73 
Técnica Dietética II (MND00044): Após lido o relato o pedido foi deferido pela 74 
maioria dos presentes. Os membros sinalizaram que caso ocorra casos 75 
semelhantes que a fez reprovar na disciplina que procure imediatamente a 76 
Coordenação para que isso seja evitado; f) Anna Carolina Rezende Apolônio: A 77 
aluna solicitou quebrar o pré-requisito e fazer juntas as disciplinas de Microbiologia 78 
Geral II (MIP00087) e Parasitologia (MIP 00088) e após lido o relato os membros 79 
do colegiado aprovaram por unanimidade. Foi sugerido que a aluna dividisse as 80 
matérias restantes em dois semestres visto que a mesma relata depressão e, 81 
assim, não a prejudicaria no bom andamento das disciplinas. A aluna também 82 
solicitou a extensão de 2 semestres para concluir o curso, semestres esses 83 
necessários para cursar os estágios de nono e décimo períodos. Os membros 84 
aprovaram a extensão por unanimidade. g) As alunas Anna Rachel  Gomes de 85 
Oliveira e Lilian de melo Vasconcelos Kasakewitc solicitaram a quebra de pré 86 
requisito para que a aluna Anna Rachel curse a disciplina de Pratica em TCC II  87 
(MGN00010) junto com Pratica de TCC I (MGN00011) que reprovou no semestre 88 
passado, para que possam, juntas, apresentar o trabalho de conclusão de curso e 89 
assim a aluna Lilian não precisar ficar mais um semestre na faculdade  Os 90 
membros defeririam a solicitação por unanimidade.; h) Duane Amorim Braga 91 



solicitou realizar o estágio em Nutrição clinica (MND00025)  junto com o Estágio 92 
em Saúde Pública (MNS 00030|): Após lido o relato os membros deferiram o 93 
pedido  por unanimidade  pois a aluna é formanda. Terminado os pontos de pauta, 94 
foi aberta a palavra livre e não havendo quem quisesse fazer uso da mesma a 95 
professora Gabrielle agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 96 
lavrando esta ata a qual data e assina. Niterói, sete de março de dois mil e 97 
dezoito. 98 


