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Ata da 456ª Reunião Ordinária do Departamento de Nutrição e Dietética (MND)
EMENTA: Estágio probatório; apreciação do projeto de pesquisa: “Uso da
dinamometria, antropometria e avaliação subjetiva na determinação do risco
nutricional de idosos hospitalizados”, coordenado pela Profª Sílvia Maria
Custódio das Dores; apreciação do projeto de pesquisa:” Avaliação do efeito de
um programa de atividade física na aptidão aeróbica e marcadores de risco
cardiovasculares em escolares”, coordenado pela Profª Grazielle Vilas Boas
Huguenin; Banca da semana de Monitoria.
Aos vigésimo quinto dias do mês de agosto 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 sexta reunião ordinária do Departamento de Nutrição e
Dietética sob a presidência da professora Nara Xavier Moreira e com a
presença dos seguintes professores: Lidiane Martins Mendes Gomes, Manuela
Dolinsky, Maria Thereza Baptista Wady, Milena Barcza S. Pinto, Renata
Frauches Medeiros Coimbra, Rosane Valéria V. Fonseca Rito, Sérgio Girão
Barroso, Silvia Maria Custódio das Dores, Telma Moreira de Mattos, Vilma
Blondet Azeredo e Wanise Maria de Souza Cruz. Foram justificadas as
ausências dos seguintes professores: Ana Lúcia Pires Augusto, Alexandra
Anastácio Monteiro Silva, Andrea Cardoso de Matos, Denise Mafra, Gabrielle
de Souza Rocha, Grazielle Vilas Boas Huguenin e Juliana dos Santos Vilar.
Havendo quórum, a professora Nara Xavier Moreira iniciou a reunião e, em
seguida a ata da quadringentésima qüinquagésima quinta reunião foi aprovada
por todos. O primeiro ponto de pauta Estágio Probatório a Profª Nara Xavier
Moreira passou a palavra a Profª Sílvia Maria Custódio das Dores, membro da
Comissão de Avaliação de Desempenho Docente e Estágio Probatório da
Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro para explicar sobre as normas
do Estágio Probatório; a Profª Sílvia Maria Custódio das Dores projetou as
normas elaboradas pela comissão, para conhecimento e sugestões da
plenária; alguns pontos foram esclarecidos, tais como: já existe legislação
específica, o docente em estágio probatório ao final de 36 meses deverá abrir
processo com o Plano de trabalho, relatório parcial (12 meses, 24 meses e 36
meses), avaliação discente realizada através do Sistema de Avaliação
Institucional da UFF, parecer da Comissão de Avaliação de Desempenho
Docente Interdepartamental. Os critérios utilizados pela Comissão serão os
mesmos que são utilizados para Progressão Docente da Faculdade de

Nutrição, já publicados em Boletim de Serviço. Após o assunto ser amplamente
discutido, a Profª Manuela Dolinsky propôs que só pontue no item publicação
quando em revista, no mínimo, do tipo B4 e a Profª Wanise Maria de Souza
Cruz seja considerado autor e co-autor, o que foi aprovado por unanimidade; a
proposta após apreciação do Departamento de Nutrição Social será
encaminhada ao Colegiado de Unidade para aprovação. O segundo ponto de
pauta foi à apreciação do Projeto de Pesquisa “Uso da dinamometria,
antropometria e avaliação subjetiva na determinação do risco nutricional de
idosos hospitalizados”, coordenado pela Profª Sílvia Maria Custódio das Dores,
a Profª Nara Xavier Moreira passou a palavra a Profª Maria Thereza para relato
da análise do projeto, que informou ter solicitado apenas uma alteração no
cronograma, em seguida o projeto foi aprovado por todos. O terceiro ponto de
pauta foi à apreciação do projeto de pesquisa “Avaliação do efeito de um
programa de atividade física na aptidão aeróbica e marcadores de risco
cardiovasculares em escolares”, coordenado pela Profª Grazielle Vilas Boas
Huguenin, a Profª Nara Xavier Moreira informou que de acordo com as normas
de cadastro de projetos é necessário a presença do coordenador do projeto, e
como a Profª Grazielle Vilas Boas Huguenin não estava presente, será
discutido na próxima reunião. O quarto ponto de pauta foi escolha dos
membros para Banca da Semana de Monitoria, a Profª Nara Xavier Moreira
mencionou a necessidade de três professores para compor a Banca, um para o
MNS e dois para o MND, o assunto foi discutido e aprovaram por unanimidade
os nomes das professoras Lidiane Martins Mendes Gomes, Sílvia Maria
Custódio das Dores e Grazielle Vilas Boas Huguenin. Dando início aos
informes a Profª Nara Xavier Moreira relatou que enviou para apreciação dos
professores, a proposta do Regimento Interno dos Departamentos de Nutrição
e Dietética e Nutrição Social, e somente a Profª Gabrielle de Souza Rocha
encaminhou sugestões, será ponto de pauta na próxima reunião, somente para
aprovação; informou que o Concurso para professor substituto transcorreu
dentro do planejado, onze candidatos inscritos, um indeferimento, seis
presentes, três aprovadas, e classificada a Nicolly de Sousa Pettito; quanto ao
encontro para a discussão dos conteúdos disciplinares (SECODs) lamentou a
baixa participação dos professores, principalmente por não ser período letivo
nem de férias, é preciso que todos participem,será agendada outra dada para o
encontro, a Profª Manuela Dolinsky sugeriu que fosse realizado em apenas um
dia. Com relação as férias docente, a Profª Nara Xavier Moreira informou que
já foi liberada sua senha para confirmar as férias e a marcação já pode ser feita
pelo professor. Foi também relatado que a Profª Gabrielle de Souza Rocha, em
reunião do Colegiado de Unidade, informou que o MEC provavelmente não fará
a visita a Faculdade, este ano; sendo assim, será necessária a entrega dos
RADs/2017 com os comprovantes. Com relação à ampliação da Faculdade de
Nutrição, será composta uma comissão com os Coordenadores de Laboratório,
Chefes de Departamentos e Direção, visando à melhor utilização do espaço
adquirido. Sobre o PRONUFF a Profª Manuela Dolinsky informou que
juntamente com a Profª Renata Frauches Medeiros Coimbra estiveram na
PROPPi e será difícil a CAPES aprovar dois mestrados profissionais para a
mesma faculdade (MNS e MND), não irá retirar sua proposta apesar de achar
difícil a aprovação. A Profª Renata Frauches de Medeiros Coimbra informou
sobre o andamento do Curso de Biossegurança, até o momento não tem
conhecimento como serão feitas as inscrições; a Profª Rosane Valéria F. Viana

Rito informou sobre o evento de amamentação, Agosto Dourado e como
representante da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro no Grupo
Técnico Interinstitucional de Aleitamento Materno (GTIAM) da SESRJ, estará
participando da Comissão Organizadora do XIV Encontro Nacional de
Aleitamento Materno, IV Encontro Nacional de Alimentação Complementar
Saudável e III Conferencia Mundial de Aleitamento Materno, que será realizado
no Rio de Janeiro, em novembro de 2019, no dia 8/11/17, na FIOCRUZ o
Seminário de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável,
primeira chamada preparatória para o ENAN 2019 e, nos dias 9 e 10/11/17,
acontecerá Fórum Preparatório do ENAM 2019, na FIOCRUZ/Petrópolis. O
Profº Sérgio Girão Barroso informou que nos dias 12 e 13 de setembro
ocorrerá à eleição para coordenação da COREMU, a chapa será composta
pela Profª Adira Samanta (Coordenadora) e Sérgio Girão Barroso (Vicecoordenador). 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,
25 de agosto de 2017.
___________________________________________
Nara Xavier Moreira
Chefe do Departamento de Nutrição e Dietética (MND).

