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EMENTA: Apresentação da situação da alocação de
alunos para o estágio supervisionado de Nutrição em
Saúde Pública

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um, reuniram-se na sala virtual
https://meet.google.com/qhq-fpjx-hgy as professoras integrantes do NDE: Daniele da Silva
Bastos Soares, Kátia Ayres Monteiro, Maristela Lourenço, Rosane Valéria Viana Fonseca
Rito e Thais Uekane. As professoras Célia Cohen, Márcia Ribeiro e Maria das Graças
Gomes de A. Medeiros estavam de férias. Também participaram da reunião diretora Wanise
Cruz e as professoras Enilce Sally e Luciene Burlandy como integrantes da comissão
colegiada do estágio de Saúde Pública. A Profa. Silvia Pereira presidiu a reunião. Pauta
única: Apresentação da situação da alocação de alunos para o estágio
supervisionado de Nutrição em Saúde Pública. A professora Silvia relatou a situação da
oferta de vagas de estágio. As prefeituras de Niterói e São Gonçalo com as quais há
convênio firmado, não vão oferecer vagas até a melhora do quadro sanitário. A divisão de
estágios da PROGRAD está em processo de fechar convênio com as prefeituras de
Araruama e Teresópolis; com o CONSEA e Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio/FIOCRUZ. A prefeitura de Maricá somente oferece vaga por meio de processo
seletivo que está atualmente suspenso em razão da pandemia. Está no início a
aproximação com o Instituto Fernandes Figueira/FIOCRUZ para realizar o convênio com a
UFF. Os ambulatórios do Hospital Universitário Antônio Pedro estão funcionando mas, o de
oncologia não há espaço físico suficiente para receber estagiário e o de Doenças
Inflamatórias Intestinais atendem somente para atualização de receituário. O ambulatório
geral de Nutrição está apto a receber 1 estagiário por período. A prefeitura do Rio de
Janeiro está aceitando estagiários e conseguimos duas vagas (PAM Bangu e Policlínica
Hélio Pellegrino) e há a possibilidade em março de uma terceira vaga em Paquetá. Há dois
projetos de extensão na unidade CECANE - Centro Colaborador em Nutrição Escolar
coordenado pelas professoras Patrícia Camacho e Roseane Barbosa e o Grupo Mulheres
Apoiando as Mulheres na Amamentação - Grupo MAMA coordenado pela Professora
Rosane Rito receberão ao todo 06 alunos que após completarem a carga horária, sendo
que estes não serão inscritos e farão exame de proficiência. A professora Maristela
apresentou a sugestão de alunos do estágio de saúde pública terem como cenário de
estágio os locais do estágio de alimentação coletiva. A comissão colegiada do estágio vai
analisar essa proposta. Informe: Não houve nenhum informe a ser dado nesta reunião e
ninguém solicitou a palavra livre. Nada mais havendo a tratar, eu, Silvia Pereira, lavrei a
presente ata que foi assinada por mim e pelos demais presentes.


