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Ata da 451ª Reunião Ordinária do Departamento de Nutrição e Dietética
(MND)
EMENTA: Indicação do Coordenador de Monitoria; renovação do contrato da
Professora Lidiane; aprovação do projeto de pesquisa “.Efeito do treinamento
aeróbico e da suplementação de L-arginina sobre parâmetros endócrinos,
metabólicos e cardiovasculares de ratos Wistar com alta ingestão de frutose.”
da professora Renata Frauches e aprovação dos projetos de
extensão:”Atendimento Ambulatorial de Nutrição Renal”, coordenado pela
professora Denise Mafra; “ Atendimento Nutricional Ambulatorial para crianças
e adolescentes da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro/UFF,
coordenado pela professora Rosane Valéria Fonseca Viana Rito;; revisão da
Carga Horária docente, professor para a disciplina Prática integrada em
Unidade de Alimentação e Nutrição I; aprovação do Projeto do III Simpósio de
Nutrição da Faculdade Emília de Jesus Ferreiro; professor para participar do
NDE, visita do MEC;inclusão de disciplina visando conteúdo do espectro
autista.
Aos vigésimo nono dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às
treze horas, foi realizada na sala 413 da Faculdade de Nutrição Emília de
Jesus Ferreiro, da Universidade Federal Fluminense, a quadringentésima
qüinquagésima primeira reunião ordinária do Departamento de Nutrição e
Dietética sob a presidência do professor Sérgio Girão Barroso e com a
presença dos seguintes professores: Alexandra Anastácio Monteiro Silva,
Andrea Cardoso de Matos, Denise Mafra, Gabrielle de Souza Rocha, Grazielle
Vilas Boas Huguenin, Juliana dos Santos Vilar; Lidiane Martins Mendes
Gomes, Maria Thereza Baptista Wady, Milena Barcza S. Pinto; Nara Xavier
Moreira, Renata Frauches Medeiros Coimbra, Rosane Valéria V. Fonseca Rito,
Sérgio Girão Barroso, Silvia Maria Custódio das Dores e Wanise Maria de
Souza Cruz. Foram justificadas as ausências dos seguintes professores:
Claudete Corrêa de Jesus Chiappini, Ana Lúcia Pires Augusto, Manuela
Dolinsky,Telma Moreira de Mattos e Vilma Blondet Azeredo. Havendo
quórum, a professor Sérgio iniciou a reunião com aprovação da ata da
quadringentésima quinquagésima reunião. O primeiro ponto de pauta foi a
indicação do Coordenador de Monitoria (MND), o professor Sérgio explicou que
como a professora Nara Xavier Moreira assumirá a chefia do departamento
(MND) é necessário que outro professor assuma o cargo, após ampla
discussão e algumas ponderações, foi aprovado por unanimidade, que a
professora Rosane Rito seja a coordenadora de Monitoria do Departamento de

Nutrição e Dietética. O segundo ponto de pauta renovação do contrato da
professora substituta, Prof. Sérgio explicou à plenária que a professora Lidiane
ocupa a vaga da professora Ana Lúcia, afastada para doutorado, e que o prazo
para o término do contrato é 14/06/2017. A plenária ficou dividida entre
continuar com um professor substituto ou dividir a carga horária entre os
professores efetivos, após várias colocações ficou decidido pela renovação do
contrato da professora Lidiane. Prosseguindo. O terceiro ponto de pauta,
aprovação do projeto de pesquisa, “Efeito do treinamento aeróbico e da
suplementação de L-arginina sobre parâmetros endócrinos, metabólicos e
cardiovasculares de ratos Wistar com alta ingestão de frutose.” da professora
Renata Frauches, e, dos seguintes projetos de extensão:”Atendimento
Ambulatorial de Nutrição Renal”, coordenado pela professora Denise Mafra; “
Atendimento Nutricional Ambulatorial para crianças e adolescentes da
Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro/UFF, coordenado pela
professora Rosane Valéria Fonseca Viana Rito; Avaliação e intervenção
nutricional de adultos e idosos.coordenado pela Profª Gabrielle de Souza
Rocha ; IX Workshop de Nutrição Funcional da UFF,Curso de Atualização em
Nutrição Clínica e Funcional, Ambulatório de Nutrição Funcional, coordenados
pela Profª Manuela Dolinsky. . O quarto ponto de pauta Revisão da Carga
Horária Docente, o prof. Sérgio projetou a planilha com a distribuição da carga
horária docente do MND, explicou que retirou os Cursos de Atualização não
são reconhecidos como cursos de pós-graduação, portanto não constam como
carga horária de aula; a Profª Nara Xavier Moreira perguntou como vai ficar a
carga horária no RAD/2016 com retirada das referidas horas, o Prof. Sérgio
explicou que a mudança será a partir do ano de 2017 e também que já tinha
solicitado aos professores que apresentassem, documentação de que
ministram aula nos Cursos de pós-graduação em que os estão inseridos, as
professoras Denise Mafra , Milena , Renata , Manuela , Gabrielle e Vilma
entregaram a declaração dos cursos de pós em que atuam. A profª Denise
declarou que sempre esteve em cursos de pós-graduação e que a carga
horária nunca tinha contato como hora/aula , e que tem haver clareza nas
informações . A Profª Gabrielle , com a palavra , mencionou que realmente
deve haver uma preocupação com as informações das aulas de pósgraduação, mas que é a prioridade deve ser o Curso de graduação e que a
regra de pelo menos 4 horas na graduação seja observada. A profª Alexandra,
com o uso da palavra, expôs que as disciplinas obrigatórias devem ser
prioridade e não as optativas para completar carga horária. A profª Silvia
lembrou que já foi decidido em reunião departamental, que os professores não
devem marcar férias no período letivo. A Profª Nara solicitou que a distribuição
da carga horária docente seja discutida ao final de cada semestre, antes do
período de inscrição em disciplina. O Prof. Sérgio relatou que os professores
de 20 horas, também, devem cumprir a carga horária de no mínimo 8 horas
semanais. O quinto ponto de pauta foi a indicação de um professor do MND
para a disciplina Prática integrada em Unidade de Alimentação e Nutrição I, o
Prof. Sérgio colocou que existe a necessidade do departamento indicar outro
professor para a esta disciplina, após demonstração do quadro de carga
horária dos docentes e ampla discussão foi decidido por unanimidade que a
Profª Manuela Dolinsky assumirá a disciplina por ter, no momento, a menor
carga horária em sala de aula.No sexto ponto de pauta, após relato do Profº
Sérgio, a plenária aprovou por unanimidade o programa do Projeto do III

Simpósio de Nutrição da Faculdade Emília de Jesus Ferreiro. O sétimo ponto
de pauta indicação de um professor para participar da Comissão Núcleo
Docente Estruturante, com a palavra a Profª Gabrielle que informou que nas
reuniões vários assuntos, com relação à visita do MEC são discutidos, e
encaminhados para aprovação no Colegiado de Unidade, e, que o
Departamento de Nutrição e Dietética só tem como representante a Profª
Telma, a plenária por unanimidade indicou a Profª Grazielle, a Profª Andrea
ficou como voluntária . O oitavo ponto de pauta foi à inclusão do conteúdo
espectro autista, com a palavra a profª Gabrielle informou ter recebido o
processo com a solicitação da inclusão do assunto no Curso de Graduação em
Nutrição, mas que não existe carga horária para a criação de uma disciplina
com a abordagem solicitada, a Profª Rosane relatou que existe um tópico na
disciplina Nutrição Clínica Infantil e poderá aprofundar o conteúdo, após
algumas colocações ficou decidido que o processo será encaminhado ao Setor
de Nutrição Clínica para parecer. Passando aos informes o Prof. Sérgio deu
boas vindas e apresentou oficialmente as professoras Grazielle Vilas Boas
Huguenin e Andrea Cardoso de Matos que ingressaram, no último concurso do
departamento, para a área de Nutrição Clínica; informou que a entrega dos
RADs/2015 com os comprovantes, no departamento, termina no dia
18/04/2017; que a Coordenação de Curso solicitou a correção dos formulários
13 e 19 de algumas disciplinas do MND, que já foi repassado para os
professores responsáveis que devem encaminhar os formulários corrigidos
para a Coordenação de Curso e para o Departamento; a Profª Maria Thereza
relatou que já iniciaram as aulas da Residência, e, o Prof. Sérgio comunicou
que foi convidado para compor a chapa como vice-coordenador para eleição da
COREMU; que existe a parceria dos professores Gabrielle de Souza Rocha e
Sérgio Girão Barroso com a clínica de geriatria e gerontologia; informou que
será instituído um livro onde deverá constar o número de pacientes atendidos
em cada ambulatório, visando à questão do espaço físico; que as professoras
Renata Frauches e Maristela Lourenço são membros da Comissão de
Biossegurança da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro; o
Regulamento de estágio será revisto; disciplinas que são somente práticas não
precisam realizar VS, mas as que realizam avaliações contínuas podem ter VS,
segunda chamada pode ser solicitada pelo aluno, com justificativa, por mais de
uma vez, aluno com 25% de falta não pode fazer prova; a Profª Andrea
Cardoso de Matos informou que participará de um Congresso em Portugal, no
mês de maio; as professoras Andrea Cardoso de Matos e Grazielle Vilas Boas
Huguenin participarão da I Jornada de Nutrição do HUAP, no dia xxxxxxxxxxxx,
no Auditório do HUAP. Não tendo mais quem quisesse fazer uso da palavra foi
dada por encerrada a reunião, na qual eu, Sônia Cristina de Oliveira Silva,
encerro a presente ata que vai ser datada e assinada pela presidente da
reunião. Niterói, 29 de março de 2017
___________________________________________
Sérgio Girão Barroso
Subchefe do Departamento de Nutrição e Dietética (MND).

