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 5 
No dia dez de junho de 2020, às quinze e trinta horas, reuniram-se ordinariamente em 6 
videoconferência, utilizando a ferramenta do Google Meet, os seguintes membros do Núcleo 7 
Docente Estruturante (NDE), presidido pela Prof.ª Christina Gaspar Villela: Luciana Reis 8 
Malheiros, Carla Ferreira Farias Lancetta, Claudia Maria Antunes Uchoa Souto Maior, Helena 9 
Rodrigues Lopes, Luciene de Carvalho Cardoso Weide, Natalia Galito Rocha Ayres, D’Angelo 10 
Carlo Magliano, Ronald Marques dos Santos, Manuel Gustavo Leitão Ribeiro, Olga Azevedo 11 
Marques de Oliveira, as servidoras técnico-administrativas Renata Pimentel dos Santos e 12 
Nathália dos Santos Lopes. PRIMEIRO ITEM - Informes:A respeito do questionário destinado 13 
aos alunos e a tentativa de construção de perguntas com a participação do DAJuP, a Prof.ª 14 
Christina Villela informou que entrou em contato com a Prof.ª Ana Beatriz Monteiro e foi 15 
orientada sobre a necessidade de submissão ao Comitê de Ética, para questionários que 16 
abordem temas relacionados à saúde. Assim sendo, a intenção do DAJuP não poderá ser, a 17 
princípio, concretizada, uma vez que é necessária a participação de um professor para 18 
cadastramento do questionário na Plataforma Brasil e avaliação pelo Comitê de Ética. Com a 19 
palavra, o Prof. Ronald Marques enfatizou a importância do questionário que vise conhecer o 20 
acesso dos alunos à internet e às plataformas de orientação remota. SEGUNDO ITEM -21 
Aprovação da Ata anterior.Após a leitura e pequenos ajustes, a Ata foi aprovada por 22 
unanimidade.TERCEIRO ITEM - Encaminhamento dado aos alunos concluintes de 2020.1. 23 
A Prof.ª Christina Villela informou que no dia 08 de junho foi realizada uma reunião com os 24 
alunos inscritos em ECO II e que estão com pendências de disciplinas optativas e/ou 25 
Atividades Complementares. Foi apresentada ao NDE uma planilha com a situação dos alunos 26 
e a sugestão de encaminhamento para cada caso, sendo enfatizado que a adesão dos alunos 27 
é facultativa. Sobre este último aspecto, a Prof.ª Claudia Uchôa frisou a importância de 28 
esclarecer aos alunos sobre a imprevisibilidade das aulas presenciais em 2020.2, e que a 29 
opção por não participar das atividades propostas para o semestre vigente pode não significar 30 
um cenário diferente no semestre seguinte. Com a palavra, a Prof.ª Helena Rodrigues apontou 31 
a importância de se revisar os valores para contagem de horas em Atividades Acadêmicas 32 
Complementares (AAC), considerando os novos tipos de atividades remotas oferecidas aos 33 
alunos e a excepcionalidade atualmente vivida; neste sentido, uma possibilidade seria a 34 
contagem de uma hora de ACC para cada atividade realizada de fato. A Prof.ª Luciana 35 
Malheiros atentou para o fato de que, no momento, muitos alunos estão sem acesso à internet 36 
e que, por este motivo, é necessário avaliar se essa adequação será para atividades 37 
realizadas no momento atual ou também para aquelas desenvolvidas em outros meses, fora 38 
do tempo de pandemia; este ponto foi reforçado pela Prof.ª Claudia Uchôa, lembrando que é 39 
possível aceitar atividades desenvolvidas pelos alunos sem a utilização da internet, como a 40 
leitura de textos e a elaboração de resumos, por exemplo. A proposta de alteração da tabela 41 
de ACC será preparada pela Coordenação e será levada ao Colegiado de Curso, para 42 
apreciação e aprovação. QUARTO ITEM - Assuntos gerais. A Prof.ª Christina compartilhou 43 
uma dúvida relativa à necessidade do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) precisar de 44 
aprovação do Colegiado de Curso, segundo parágrafo contido no Projeto Pedagógico do Curso 45 
(PPC). Após discussão, a dúvida foi dissipada, tornando-se claro que após aprovação dos pré-46 
projetos, encaminhados aos avaliadores competentes no início da disciplina ECO II, não há 47 
necessidade de aprovação do Colegiado, como já habitualmente realizado, a cada semestre. 48 
Nada mais havendo a discutir ou apresentar, a Prof.ª Christina Gaspar Villela deu por 49 
encerrados os trabalhos de que eu, Renata Pimentel dos Santos, lavro esta Ata, que vai por 50 
mim assinada e, igualmente, pela Coordenadora. Niterói, 10 de junho de 2020. 51 
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