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Ata da 458ª Reunião Ordinária do Departamento de Nutrição e Dietética (MND) 

EMENTA: Aprovação da ata da reunião de setembro; Deliberação sobre 
a abertura de concurso para suprimento da vacância gerada pela 
aposentadoria da Profa.Telma Moreira de Mattos (40h DE). Apreciação 
do projeto de Extensão: Atendimento e acompanhamento nutricional no 
centro de atendimento à saúde do idoso e do cuidador (CASIC) - Profa. 
Renata Frauches, Grazielle Vilas Boas Huguenin e Gabrielle Rocha. 
Regimento do estágio supervisionado do curso de Nutrição-UFF. Mesa 
eleitoral direção.Distribuição de carga horária e disciplinas 
ministradas/setor para o primeiro semestre de 2018.   
 
Aos trigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e 
dezessete, às treze horas, foi realizada na sala 805 da Faculdade de 
Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, da Universidade Federal Fluminense, 
a quadringentésima quinquagésima oitava reunião ordinária do 
Departamento de Nutrição e Dietética sob a presidência da professora 
Nara Xavier Moreira e com a presença dos seguintes professores: 
Andréa Cardoso de Matos, Gabrielle de Souza Rocha, Juliana dos 
Santos Vilar, Lidiane Martins Mendes Gomes, Manuela Dolinsky, Maria 
Thereza Baptista Wady, Milena Barcza S. Pinto, Nara Xavier Moreira, 
Nicolly Petito, Renata Frauches Medeiros Coimbra, Sérgio Girão 
Barroso,Vilma Blondet Azeredo, Wanise Maria de Souza Cruz. Foram 
justificadas as ausências dos seguintes professores: Alexandra 
Anastácio Monteiro Silva,  Ana Lúcia Pires Augusto, Denise Mafra, 
Sílvia Maria Custódio das Dores. Havendo quórum, a professora Nara 
Xavier Moreira iniciou a reunião e, em seguida a ata da 
quadringentésima quinquagésima sétima reunião foi aprovada por todos.  
O primeiro ponto de pauta se refere à Deliberação sobre a abertura de 
concurso para suprimento da vacância gerada pela aposentadora da 
Profa. Telma Moreira de Mattos (código de vaga 239213) - Professor 
Adjunto com regime de trabalho de 40h Dedicação Exclusiva. Os 
seguintes pontos foram aprovados em plenária: 1. Área de 
Conhecimento - Ciências Biológicas e Ciências da Saúde. 2. Classe 
Adjunto A Nível I Regime de trabalho 40h Dedicação Exclusiva. 3. O 
Concurso Público Constará de provas de conteúdo eliminatória 
escrita (peso cinco) e prática (peso cinco), Curriculum Vitae 
devidamente comprovado e Didática. 4. A qualificação exigida para o 
candidato será Graduação em Nutrição e Doutorado em CIÊNCIAS DA 
SAÚDE, CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. 5. Para atender ao perfil definido, 
estabeleceu-se a seguinte ponderação do currículo, a saber: Grupo I 
(Títulos) - peso um; Grupo II (exercício do magistério) peso dois; Grupo 
III (Exercício de Atividades Profissionais Não Docentes) peso três; 



Grupo IV (Trabalhos e realizações) peso quatro. 6. A banca examinadora 
será composta pelos professores: Gabrielle de Souza Rocha (membro 
efetivo-UFF), Sérgio Girão Barroso (membro efetivo-UFF), Leila Sicupira 
Carneiro de Souza Leão (Membro Efetivo-UNIRIO), Eliane Lopes Rosado 
(Membro Efetivo-UFRJ), Ana Rosa da Cunha Machado (Membro Efetivo- 
UNESA) e Rosane Valéria Viana Fonseca Rito (membro suplente-UFF), Renata 
Brum Martucci (membro suplente – UERJ). Também foram homologados os 
seguintes professores Alexandra Anastácio Monteiro Silva-UFF, Carlos Magno 
Barros-UNIRIO, Avany Fernandes Pereira-UFRJ. O concurso será realizado no 
período de 07/05/2018 a 11/05/2018. 8. Ementa do Concurso. Fisiopatologia, 
abordagem nutricional e dietoterapia, do recém-nascido ao idoso, nas 
seguintes enfermidades: Alergias alimentares; Câncer; Cardiopatias; Diabetes; 
Doenças do sistema digestório; Doenças renais; Encefalopatias e neuropatias 
agudas e crônicas; Estresse metabólico: cirurgia, trauma, queimadura e sepse; 
Terapia nutricional enteral e parenteral; Obesidade. 9. Bibliografia do 
Concurso: ABESO. Diretrizes Brasileiras de Obesidade. 4ª ed., 
2016.ACCIOLY E; SAUNDERS C. LACERDA EMA. Nutrição em 
Obstetrícia e Pediatria. Edição revisada e 2a.reimpressão revisada e 
atualizada. Rio de Janeiro: Editora Cultura Médica/Guanabara Koogan, 
2012.BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido: 
guia para os profissionais de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 
2011.BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. 
Consenso Nacional de Nutrição Oncológica. 2ª- edição, Vol II, Rio de 
Janeiro: INCA, 2016.Cuppari, L. Nutrição Clínica no Adulto. 3a edição. 
São Paulo, 2014, Ed. Manole.Diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Diabetes: 2013-2014/Sociedade Brasileira de Diabetes; organização 
José Egidio Paulo de Oliveira, Sérgio Vencio. – São Paulo: AC 
Farmacêutica, 2014.KLIEGMAN, Robert M. Nelson tratado de 
pediatria. 19. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.LOPES, F.A.: Nutrição e 
dietética em clínica pediátrica. Ed.Atheneu, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Belo Horizonte, pp.368, 2003.Mahan, L & Escott-Stump S. Krause: 
Alimentos, Nutrição e Dietoterapia, 13ª edição, Rio de Janeiro, Elsevier, 
2013. O segundo ponto de pauta consiste na apreciação do projeto de 
Extensão: Atendimento e acompanhamento nutricional no centro de 
atendimento à saúde do idoso e do cuidador (CASIC) - Professora 
Renata Frauches, Grazielle Vilas Boas Huguenin e Gabrielle Rocha. A 
relatoria deste projeto ficou a cargo do professor Sérgio Barroso. Após a 
sua apresentação o projeto foi aprovado por unanimidade. O terceiro 
ponto de pauta teve como tema o Regimento do Estágio 
Supervisionado do Curso de Nutrição-UFF. A professora Gabrielle 
Rocha pediu a palavra e relatou uma solicitação do corpo discente para 
que estágios externos também sejam considerados para efeitos de 
cumprimentos dos requisitos para a formatura. Esta reivindicação foi 
discutida com a Coordenação de Estágio  e, está possibilidade está 
autorizada devendo ser observado se há convênio, possibilidade do 
docente supervisionar, e, caso o campo externo não contemple todas as 
áreas necessárias a formação deverá ser realizado um sistema misto no 
qual uma parte do estágio será externa e a outra interna. Nestes termos 
ficou aprovado o aproveitamento de estágios externos para efeitos de 
estágio obrigatório.    



O quarto ponto de pauta foi escolha dos membros para integrar a Mesa 
Eleitoral da Direção. A professora Renata Frauches será a presidente da 
comissão eleitoral, informou que o sufrágio acontecerá nos dias 28 e 29 e que 
necessitará de docentes para compor a mesa receptora dos votos. A 
professora Lidiane está escalada para o dia 29 de novembro das 10h as  
13h.O quinto ponto de pauta, que se referia a Distribuição de carga horária e 
disciplinas ministradas para 2018, foi transferido para a próxima reunião. 
Convencionou-se de se entrar em contato com a coordenação de Enfermagem 
de modo a se obter as informações pertinentes da disciplina Fundamentos de 
Nutrição para Enfermagem. Dando início aos informes a Profª Nara Xavier 
Moreira relatou que a Faculdade de Nutrição está passando por um processo 
de redimensionamento e, desse modo, passaremos por mudanças tais como: 
Separação das salas administrativas dos Departamentos, e que a demanda por 
estações de trabalho será atendida na medida do possível mas não será 
possível fornecer uma sala de professores que suporte bancadas para muitos 
monitores e bolsistas de iniciação científica. Foi avisado que é necessário que 
se aprimore e se implemente um controle dos alunos autorizados a usar os 
laboratórios e salas de professores de modo que a Secretaria da Direção tenha 
como controlar o acesso. A professora Rosane Rito informou que no âmbito do 
grupo de trabalho de aleitamento informou sobre Curso de Aleitamento no 
Pedro Ernesto-Uerj e que no dia 8 de novembro haverá um Seminário na 
Fiocruz sobre esse tema. A professora Manuela Dolinsky informou que 
submeteu a PROPPI o projeto para o Mestrado Profissional. A resposta sobre a 
aprovação será no início do próximo ano. A professora Renata Frauches 
informou que foi aprovada para receber uma verba via FOPESQ para realizar 
um treinamento na USP. Foi informado aos professores ligados ao Programa 
de Residencia Multiprofissional do HUAP a necessidade de elaborar 35 
questões para o próximo processo seletivo. Informou-se que o próximo SLAN, 
será realizado na cidade de Guadalajara. Foi informado que no contexto de 
propiciar um ambiente inclusivo a Universidade iniciará um processo de 
políticas afirmativas para discentes com Fragilidade Psiquiátrica. Haverá 
necessidade de preparar o ambiente universitário para essa realidade. A 
professora Manuela Dolinky participará no período de 22/11 e 23/11 de um 
WorkShop de Alimentos Funcionais em São Paulo. As Professoras Gabrielle, 
Andréa e Renata ressaltaram o bom funcionamento das atividades planejadas 
para a Agenda Acadêmica. A professora Renata avisou que no dia 16 de 
novembro haverá um evento denominado “Tulipa com Ciência” cujo tema será 
“Microbiota intestinal e trauma”. Não tendo mais quem quisesse fazer uso da 
palavra foi dada por encerrada a reunião, na qual eu, Bruno de Melo 
Rodrigues, encerro a presente ata que vai ser datada e assinada pela 
presidente da reunião. Niterói, 31 de outubro de 2017. 
    
 
 
 

___________________________________________ 

Nara Xavier Moreira 

Chefe do Departamento de Nutrição e Dietética (MND). 

 



 
 
 
 


