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Ata da 454ª Reunião Ordinária do Departamento de Nutrição e Dietética
(MND)
EMENTA: 1) Aprovação da ata de maio. 2) Apreciação do curso de extensão
“Curso de Multiplicadores da Rede de Postos de Recebimento de Leite
Humano” da profa. Rosane Rito. 3) Aprovar: Alterações da banca do concurso
TD visando atender critérios da UFF (não repetição de instituições): Titulares
Alexandra Anastacio (UFF), Nara Xavier Moreira (UFF), Mariana Costa
Monteiro (UFRJ), Luciana Ribeiro Trajano Manhães (UNIRIO), Flavia Fioruci
Bezerra (UERJ). Suplentes: Fernanda Kamp (IFRJ) e Claudete Corrêa de
Jesus Chiappini (UFF). 4) Indicação de Agente patrimonial para os
departamentos – inventário online (MND-Bruno). 5) Estágio Sênior do CNPq
em Stockolm na Suécia ( 3 meses) – Profa. Denise Mafra. 6) Distribuição de
carga horária e disciplinas ministradas/setor (entrega no dia 06/07). 7)
Concursos substituto MND. Aos vinte e sete dias do mês junho do ano de dois
mil e dezessete às treze horas, foi realizada na sala 602 em sala cedida à
Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro pela Faculdade de
Administração,
ambas
da
Universidade
Federal
Fluminense,
a
quadringentésima quinquagésima quarta 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; 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 de Azeredo e Wanise Maria de Souza Cruz. Foram justificadas as
ausências dos seguintes professores: Alexandra Anastácio Monteiro Silva, Ana
Lúcia Pires Augusto, Lidiane Martins Mendes Gomes, Gabrielle de Souza
Roch. Havendo quórum, a professora Nara iniciou a reunião com
aprovação da ata da quadringentésima quinquagésima quarta. O segundo
ponto de pauta foi a apreciação do curso de extensão “Curso de
Multiplicadores da Rede de Postos de Recebimento de Leite Humano”. A profª
Rosane Rito informou que o projeto consiste em um curso de extensão com a
finalidade de capacitar os trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde a
captar leite humano na rede básica de saúde. O projeto foi aprovado por
unanimidade. Quanto ao ponto número 3, o departamento aprovou a
alteração da banca proposta. Referente ao ponto 4, foi aprovado o nome do

novo servidor do MND Bruno de Melo Rodrigues como agente patrimonial do
departamento. Nessa condição, lhe compete adotar práticas de controle
patrimonial, compilar as informações sobre os bens do departamento e inserir
esses dados na plataforma Sisap. Quanto ao ponto 5, qual seja: “Estágio
Sênior do CNPq (ESN) em Stockholm-Suécia (3 meses) – Profa. Denise
Mafra.” Destaca-se que a professora Alexandra Anastácio, na qualidade de
Diretora da Faculdade de Nutrição, já havia autorizado o afastamento do país
da Profª Denise Mafra para realização do estágio em questão. Essa decisão foi
tomada ad referendum em função da profª Nara (Chefe do Depto) estar de
licença médica naquela oportunidade e a subchefe ser a profa Denise,
interessada na questão. Desta forma, o departamento referenda a decisão da
Direção e autoriza a participação da professora Denise Mafra no estágio sênior
CNPq a ser realizado na Suécia no período de 01/07/2017 à 30/09/2017. Em
atenção ao item seis da pauta, foi decidido que a distribuição das cargas
horárias e disciplinas ministradas por setor devem ser encaminhadas até o dia
06/07/2017. Em seguida, passou-se para o último item de pauta, refere-se ao
aproveitamento do segundo colocado no concurso do MNS para compor o
corpo docente do MND na qualidade de professor substituto do setor Ciência
dos Alimentos. Considerando que a instalação de uma nova banca para um
novo certame retardaria a contratação em pelo menos dois meses e meio e a
carência de docentes no setor, visto que a professora Alexandra figura como
Diretora da Unidade, a professora Nara, como chefe de departamento e que o
regime de trabalho da Professora Juliana é de 20H semanais, decidiu-se que o
setor irá avaliar o curriculum vitae da candidata cujo aproveitamento se cogita e
verificar se tal aproveitamento é conveniente para o setor e para a formação
dos discentes. A professora Wanise solicitou que fosse dada atenção a
capacidade da candidata em ensinar cálculo de dieta. Essa observação
conduziu no sentido de reativar os SECOD no início e no final dos períodos
letivos. Nos informes a Profª Nara mencionou a denominada “formaturas”
extraoficiais. Trata-se de cerimônias onde não há imposição de grau e desta
forma não pode ser feito o cerimonial completo. Essas cerimônias têm gerado
cosequencias indesejadas no sentido que geram uma falsa impressão de que o
aluno já teria se formado. Dessa forma, recomenda-se que os professores não
estimulem essa prática, sobretudo aqueles que estão no exercício de cargos de
chefia. Na ocasião de deliberação quanto o ponto de pauta número 4 o
departamento foi informado da integração do servidor Bruno Rodrigues ao
quadro funcional do MND. Quanto ao item 3 dos informes cientificou-se sobre a
nova recomendação de que o horário dos técnicos administrativos deve ficar
afixado em lugar visível nos seus locais de trabalho. Foi informado, ainda, que
a Universidade vem oferecendo cursos de atualização, sobretudo nas áreas de
segurança no trabalho, gestão de resíduos, segurança em biotérios etc. Os
coordenadores de laboratório devem estimular a participação dos usuários dos
laboratórios nesses cursos e registrar em ata caso os funcionários dos
laboratórios se recusem em deles participar. A Faculdade de Química está
centralizando o recebimento de frascos de reagentes para descarte. Os
professores que desejarem descartar esse tipo de resíduo devem procurar a
faculdade de Química e preencher um formulário para operacionalizar o
descarte. Solicitou-se que os professores marquem as suas férias no Sigepe.
Foi informado sobre o projeto de extensão HUAP sobre hipertenção arterial
persistente. Em seguida, foi dado informe de que vários processos na UFF

passarão a tramitar exclusivamente de forma virtual. Dessa maneira, é
conveniente que todos do departamento se familiarizem com a plataforma em
implantação na UFF referente aos processos eletrônicos. Há curso na Enap a
esse respeito. Na palavra livre, a Professora Manuela Dolinsky informou que o
Mestrado Profissional em Nutrição Clínica está em via de ser implementado. A
documentação já está preparada a espera de abertura da plataforma Sucupira
para a aplicação. Por fim frisou o caráter institucional do programa e que o
projeto está à disposição no seu setor. Informou-se também, que no dia 13 de
julho o departamento receberá um novo servidor Nível E, Nutricionista. Trata-se
de Viviane Leal, ex-professora substituta e que agora integra o quadro técnico
administrativo do Departamento. Ela desempenha suas funções no ambulatório
prestando auxílio aos diversos projetos que lá são desenvolvidos. Voltou-se a
discutir o Secod e agendou o próximo para os dias 8 e 9 de agosto as
09h30minh. Informou-se, aos presentes, sobre um problema que ocorreu no
HUAP: O pai de uma paciente se dirigiu a um docente que lá estava
desempenhando suas atividades de orientação aos discentes de maneira
intimidadora. Percebia-se que na verdade ele desejava falar com o responsável
pelo serviço e não com o responsável pelo estágio. Esse tipo de situação
decorre de um problema em relação à escala dos nutricionistas que precisam
se ausentar, esporadicamente, do andar. Outros profissionais do setor acabam
se dirigindo aos professores e não aos Nutricionistas do hospital para a
resolução de questões da rotina hospitalar. É importante resaltar que os
professores da Faculdade de Nutrição não são responsáveis pelo serviço de
Nutrição do HUAP e essa condição deve ficar clara para os outros envolvidos.
No dia 29 de junho será realizado o Arraiá Saudável, projeto de extensão que
visa mostrar alternativas saudáveis para os tradicionais pratos juninos. A
professora Manuela sinalizou que participará de um congresso sobre Polifenóis
e Saúde em Quebec, Canadá, no período de 3 a 6 de outubro e apresentará 4
trabalhos científicos. A professora Renata Frauches avisou que participará do
congresso internacional em fisiologia a ser realizado no Rio de Janeiro.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, 27 de junho de 2017.
___________________________________________
Nara Xavier Moreira
Chefe do Departamento de Nutrição e Dietética (MND).

