
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 1 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 2 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA de 11 de setembro de 2017. 3 

 4 

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

Aos onze dias do mês de setembro  do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e 7 

trinta minutos, no Auditório da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, reuniu-8 

se em Sessão Ordinária, o Colegiado do Curso, sob a presidência da Coordenadora 9 

do Curso Prof.ª Gabrielle de Souza Rocha e com a presença dos seguintes 10 

professores: Maria Thereza Baptista (MND), Nara Xavier (MND), Lucia Rosa (MNS), 11 

Roseane Barbosa (MNS), Aida Maria Bittencourt (GQA), Rafael Braga Petito (MPT), 12 

Luciana Malheiros (MFL), Márcia Ribeiro Pinto da Silva (GQO), Adriana Q. Lobão 13 

(GBG), Vanessa do Nascimento (GQO), Aurelizia Lemos (GIM), Claudia March (MPS), 14 

Ellen C Contreiras (MMO),  com faltas justificadas dos seguintes membros: Luiz 15 

Guillermo e suplente (GET) e Josiane R. Domingues e suplente (MBO). Com a 16 

anuência dos membros do colegiado, a professora Gabrielle iniciou a sessão pelos 17 

informes: 1) Visita do MEC: A professora Gabrielle esclareceu que não há data 18 

definida para a avaliação in loco, porém ainda continuamos organizando a 19 

documentação e talvez precisaremos pedir novamente os Rads em 2018; 2) ENADE: 20 

A professora Gabrielle informou que recebemos a nota 4 na prova do ENADE e isso 21 

mostra que tivemos um retorno bom dos alunos; 3)Avaliação Institucional: Está 22 

aberto no sistema (SAI), a avaliação institucional até o dia 30/09 e é importante que 23 

reforcemos junto aos alunos a importância desta avaliação como em todo semestre e 24 

também que todos os professores façam. 4) Pedido de extensão de semestre: A 25 

aluna Crystal de Austregesilo Thalhofer  solicitou a extensão de mais um semestre, 26 

estando ainda dentro do previsto no regulamento de cursos de graduação da UFF, 27 

sendo, portanto, autorizado. Após o último informe, foi dada a palavra a professora 28 

Lúcia Rosa que informou que a professora Maristela fará parte do colegiado de curso, 29 

a partir da próxima reunião, no lugar da dela. Terminados os informes, foram passados 30 

aos pontos de pauta: 1) Aprovação da ata de mês agosto de dois mil e dezessete: 31 

Aprovada por unanimidade;  Terminado o ponto de pauta foi aberto a palavra livre: A 32 

professora Aida falou sobre o fórum dos chefes de departamentos e que lá foi 33 

apresentado uma minuta da regulamentação das atividades esporádicas dos docentes 34 

e falou da importância dos docentes se mobilizarem sobre essas regulamentações. As 35 

professoras Claudia, Nara, Roseane e Luciana, também comentaram sobre este 36 

assunto expondo seus receios e falaram também sobre importância da mobilização. A 37 

professora Gabrielle falou sobre a indicação do Servidor Emérito da UFF que no ano 38 

de 2017 a indicação será a funcionária Sonia Cristina de Oliveira do MND e que 39 

passará lista para recolher assinaturas para ajudar na indicação. Falou também sobre 40 

o III Simpósio da Faculdade de Nutrição que será nos dias três e quatro de outubro de 41 

dois mil e dezessete e que vai ser no Auditório da Geociências e que conta com a 42 

presença de todos. Não havendo mais nenhuma manifestação na palavra livre, a 43 

professora Gabrielle de Souza Rocha agradeceu a presença de todos e encerrou a 44 

reunião lavrando esta ata a qual data e assina. Niterói, onze de setembro de dois mil e 45 

dezessete. 46 


