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Ata da 453ª Reunião Ordinária do Departamento de Nutrição e Dietética (MND)
EMENTA: Aprovação do projeto de pesquisa “Conhecimento das gestantes
assistidas em um pré-natal de alto risco sobre aleitamento materno” –
Coordenadora profª Rosane Rito; Plano de trabalho docente/2017; Formulário
13 da disciplina optativa Alimentos Funcionais; Comissão Ética Animal.
Aos trigésimo dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às treze
horas, foi realizada na sala 602 da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus
Ferreiro, da Universidade Federal Fluminense, a quadringentésima
qüinquagésima terceira reunião ordinária do Departamento de Nutrição e
Dietética sob a presidência da professora Nara Xavier Moreira e com a
presença dos seguintes professores: Andrea Cardoso de Matos, Denise Mafra,
Grazielle Vilas Boas Huguenin, Juliana dos Santos Vilar; Lidiane Martins
Mendes Gomes, Manuela Dolinsky, Maria Thereza Baptista Wady, Milena
Barcza S. Pinto, Renata Frauches Medeiros Coimbra, 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, Gabrielle de Souza Rocha, Rosane Valéria V. Fonseca Rito e Vilma
Blondet Azeredo. Havendo quórum, a professora Nara Xavier Moreira iniciou a
reunião agradecendo a participação de todos. Em seguida a ata da
quadringentésima qüinquagésima segunda reunião foi aprovada por todos. O
primeiro ponto de pauta foi à apreciação do Projeto de Pesquisa
“Conhecimento das gestantes assistidas em um pré-natal de alto risco sobre
aleitamento materno”, coordenado pela profª Rosane Rito, a Profª Nara Xavier
Moreira passou a palavra a Profª Grazielle Vilas Boas Huguenin para relato da
análise do projeto, em seguida foi aprovado por unanimidade pela plenária
departamental. O segundo ponto de pauta foi à questão do trabalho docente a
Profª Nara Xavier Moreira solicitou a todos os docentes que entreguem o mais
rápido possível, o plano de atividades docente/2017, o plano de curso - 1º
semestre de 2017 e os diários de classe do 2º semestre de 2016, para que o
departamento tenha toda a documentação comprovada, para a visita do MEC,
que deve ser em breve, o que foi aprovado por unanimidade. O terceiro ponto
de pauta foi a aprovação do Formulário 13 da disciplina Alimentos Funcionais,
com a inclusão de uma carga horária prática, coordenado pela Profª Manuela
Dolinsky, a Profª Nara Xavier Moreira passou a palavra a Profª Manuela

Dolinsky que relatou sobre a criação desta disciplina optativa, criada, também,
para atender a solicitação da coordenação de Curso, no decorrer dos períodos
observou-se a necessidade de uma carga horária prática como
complementação da teórica, a disciplina será 2ª feira – manhã e 3ª feira tarde, com a carga horária de 51 horas e dezessete semanas. Após análise
dos formulários a Profª Sílvia Maria Custódio das Dores, membro da Comissão
de Biblioteca solicitou a Profa. Manuela ajustes na bibliografia. Após o assunto
ser amplamente discutido, a plenária concordou por unanimidade a criação da
disciplina Alimentos Funcionais I. O quarto ponto de pauta Representação na
Comissão de Ética Animal a Profª Nara Xavier Moreira relatou que a referida
Comissão, após ser designada em reunião do departamento de Nutrição e
Dietética será aprovada em Reunião do Colegiado de Unidade; com a palavra
a Profª Milena Barcza S. Pinto que informou ter participado, junto com a Profª
Renata Frauches Medeiros Coimbra de reunião com grupo responsável pelos
Laboratórios e Biotérios e que existe uma preocupação com os pesquisadores
da UFF, resguardando suas atividades. A Profª Vilma Blondet de Azeredo, com
o uso da palavra, colocou que sempre os Coordenadores dos Laboratórios são
os representantes da Faculdade na Comissão de Ética Animal, após ampla
discussão, foi aprovado por unanimidade o Profº Sérgio como membro titular e
a Profª Milena como suplente na Comissão de Ética Animal. O quinto ponto
de pauta foi escolha da Coordenação e Vice-coordenação do LABDI e do
LABAS, onde a Profª Nara Xavier Moreira informou que essa mudança era em
função da aposentadoria da Profa. Claudete Chiappini. Foram designadas
como Coordenadora e Vice-Coordenadora do LABDI a Profª Nara Xavier
Moreira e a Profª Juliana dos Santos Vilar, respectivamente; e do LABAS a
Profª Juliana dos Santos Vilar (Coordenadora) e a Profª Alexandra Anastácio
Monteiro Silva (Vice- coordenadora). Nos informes a Profª Nara Xavier
Moreira relatou que fará uma cirurgia e ficará licenciada por 15 dias e a Profª
Denise, subchefe do departamento estará afastada para participação em
Congresso, sua substituta será a profª Wanise Maria de Souza Cruz, decana
do MND. Em relação à visita do MEC foi informado que a Profª Gabrielle de
Souza Rocha solicitou a presença de todos os docentes na Faculdade, durante
o período de avaliação do MEC e que alguns professores e alunos serão
selecionados para serem argüidos pelos avaliadores e deverão mencionar os
pontos positivos e não só os negativos, todos os professores deverão ter
conhecimento do Projeto Pedagógico do curso de Nutrição da UFF, onde
posteriormente será realizada uma reunião para melhor explicação do Projeto
Pedagógico. Os documentos dos professores estão sendo impressos e as
pendências serão avisadas individualmente e será solicitado o que faltar;
informou, também, que foram encaminhados ao MND o pedido de aquisição de
livros por alguns professores, para compor o acervo da Biblioteca de Nutrição e
Odontologia. A Profª Telma Moreira de Mattos relatou que 97,3% dos docentes
da Faculdade de Nutrição são Doutores, 40 horas/DE. A professora Grazielle
Vilas Boas Huguenin solicitou cadastro no CNPq e informou que o cadastro é
simples e a solicitação deve ser feita através de email diretamente pelo
professor a PROPPi. A Profª Nara Xavier Moreira informou que os tramites
burocráticos da UFF não serão mais através de papel, todas as informações
serão on line utilizando o sistema SEI; O Arraiá Saudável da Faculdade de
Nutrição será no dia 29/06, e foi solicitada a colaboração de todos os docentes.
Com a palavra a Profª Sílvia Maria Custódio das Dores informou que já fechou

o relatório referente ao segundo semestre de 2016, em 30 de abril, houve
aumento no número de alunos e 11 professores do MND e 11 do MNS
responderam, relatou a importância do preenchimento para visita do MEC, e
por ser a única forma de realização da Avaliação Institucional; quanto a BNO
esta atualizando a relação da compra de livros a partir da solicitação dos
professores. Com a palavra Profª Manuela Dolinsky que mencionou ter tido
entorno de mil inscritos no último Workshop de Nutrição Funcional e que o
curso de Atualização em Nutrição Funcional esta com 66 alunos inscritos, a
Profª Nara Xavier Moreira elogiou o Workshop de Nutrição Funcional,
mencionando que já é um evento muito importante para a Faculdade de
Nutrição. Em seguida a Profª Nara Xavier Moreira passou o formulário para que
os professores colocassem o período de férias que irão usufruir, para que o
departamento tenha, por escrito, esta informação, pois estes dados serão
inseridos no sistema SIGEPE. 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, 30 de maio de 2017.
___________________________________________
Nara Xavier Moreira
Chefe do Departamento de Nutrição e Dietética (MND).

