ESCOLA DE
NUTRIÇÃO

Plantão de notícias
da Escola de
Nutrição da UNIRIO
NÚMERO 1 - JUNHO DE 2022

Estamos muito felizes com o retorno do ensino
presencial! Rever rostinhos, conhecer outros novos...
Que bom ter essa oportunidade novamente! E, para
comemorar, a Escola de Nutrição criou mais uma
ferramenta para chegar até você, estudante! Por meio do
nosso Plantão de Notícias, você vai poder conhecer um
pouco mais sobre as atividades da nossa Escola! Nossa
ideia é que o Plantão de Notícias tenha periodicidade
trimestral. Aproveite!

Arte produzida pela
estudante de graduação da
Escola de Nutrição da
UNIRIO Daniela Dufloth,
responsável pelo perfil no
instagram @nomeiodaarte.
Mais algum talento
escondido pela Escola aí?
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Lógico que esse primeiro Plantão de Notícias não poderia
começar de outra forma! Após 4 semestres de ensino remoto,
voltamos amplamente ao presencial! E, caso não tenha visto
ainda, a Escola de Nutrição deixou uma pequena homenagem
para toda a comunidade acadêmica no terceiro andar do nosso
prédio! Como você está se sentindo com esse retorno?
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Você já conferiu os materiais
produzidos pela gestão da Escola
de Nutrição e pela Comissão
Interna de Autoavaliação do
Curso (CIAC) sobre os nossos
cursos de graduação? Confira!
Ambos estão disponíveis no
nosso site!

Você sabia que estamos em amplo processo de Reforma
Curricular? Os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) da
Escola de Nutrição estão conduzindo esse processo e contam
com a sua participação! Quer saber mais? Acesse o site da
Escola de Nutrição, na aba Reforma Curricular! Confira o
vídeo que os NDE fizeram para contar um pouquinho sobre
esse processo e dê sua opinião no formulário online criado
para saber o que você, estudante, sugere como propostas
para a nossa reforma!
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Falando em
Reforma
Curricular...

De 25 a 29 de abril de 2022
fizemos a nossa II Semana
Acadêmica! Foi bom demais
voltar ao ensino presencial
ouvindo a opinião de vocês
sobre nossos cursos de
graduação! Quem aí já está
ansiando pela III Semana,
hein? Eu, eu, eu!!!

E falando em retorno
presencial... Você certamente
segue acompanhando as
notícias sobre COVID-19, né?
Não vamos marcar bobeira
agora, depois de mais de dois
anos... A UNIRIO voltou a exigir
o uso de máscaras nas suas
dependências! Vamos juntes
enfrentar mais essa onda? :)
Aproveite para conferir o material
que preparamos com as
recomendações do Grupo
Consultivo COVID-19 e Grupo de
Trabalho de retomada das
atividades presenciais, disponível
no nosso site!
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Tentando
descobrir quem
sou eu às 8h da
manhã de
sábado...

E teve disciplina optativa
nova no curso! As aulas
estão rolando aos sábados e
está sendo bem bacana
madrugar às 8h da manhã
para os encontros!

Não custa lembrar...
Quer falar com a gente?

E nossas redes seguem
bombando! Fique por dentro
de tudo que acontece na
nossa Escola!

@escola_nutricao_unirio
https://www.facebook.com
/en.unirio.18
http://www.unirio.br/ccbs/
nutricao/
encurtador.com.br/puEQT
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Esperamos que tenham gostado da
nossa primeira edição do Plantão de
Notícias da Escola de Nutrição da
UNIRIO! Até a próxima! :)
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