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EMENTA: 1) Aprovação das atas n° 469 e 470. 2) Renovação do contrato de professor substituto da 

Professora Mayara Freitas Lima. 3) Composição das comissões do “Arraiá Saudável”. 4) 

Homologação do Estágio Probatório das professoras Milena Barcza S. Pinto, Juliana dos Santos 

Vilar e Vânia Mayumi Nakajima. 5) lndicação de membro titular e suplente pada o Colegiado do Curso 

de Graduação em Nutrição. 6) Aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Pesquisa de mercado: os 

desafios no desenvolvimento de novos produtos alimentícios sem produtos de origem animal”, 

coordenado pela professora Vânia Mayumi Nakajima. 7) Indicação de membro para a Comissão de 

Avaliação Docente. 8) Aprovação dos RAD 2018. 9) Definição do local para estocagem de insumos do 

LABNE. 

 

Ao vigésimo nono dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às treze horas, foi realizada no 

Auditório da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, da Universidade Federal Fluminense, a 

quadringentésima septuagésima primeira reunião ordináńa do Departamento de Nutrição e Dietética, 

sob a presidência da professora Rosane Valéria Viana Fonseca Rito e com a presença dos seguintes 

professores: Daiana Belen Lopez; Denise Mafra; Juliana dos Santos Vilar; Manuela Dolinsky; Maria 

Thereza Baptista Wady; Mariana Sarto Figueiredo; Mayara Freitas Lima; Milena Barcza S. Pinto; Sergio 

Girão Barroso; Silvia Maria Custódio das Dores; Vânia Mayumi Nakajima; Wanise Maria de Souza Cruz 

e Ana Luiza Sant’anna de C. S. Romero. Foram justificadas as faltas da professora Renata Frauches 

Medeiros Coimbra e da nutricionista Viviane Leal. Havendo quórum, a professora Rosane Rito iniciou a 

reunião. 1) Aprovação das atas n° 469 e 470. Após a leitura das atas das reuniões do MND números 

469 e 470, estas foram aprovadas. 2) Renovação do contrato de professor substituto da 

Professora Mayara Freitas Lima. Foi feito um breve relato pelas professoras da Área de 

Alimentos, que elogiaram o trabalho da professora Mayara, e considerando que o fator que motivou a 

contratação da mesma ainda năo cessou, foi decidido, por unanimidade, pela prorrogação do 

contrato de professor substituto da professora Mayara Freitas Lima. 3) Composição das 

comissões do “Arraiá Saudável”. Foram indicados os nomes das seguintes professoras para o 

evento “Arraiá Saudável”, que será realizado no dia 27 de junho de 2019: Manuela Dolinsky e Ana 

Luiza Sant’anna integrarão a comissão de preparação; a professora Rosane Rito participará da 

comissão de decoração e a professora Mariana Sarto Figueiredo irá compor a comissão de barracas  e 

divulgação. 4) Avaliação de Estágio Probatório das professoras Milena Barcza S. Pinto, Juliana 

dos Santos Vilar e Vânia Mayumi Nakajima. A professora Silvia Maria Custódio das Dores, 

presidente da Banca lnterdepartamental para Avaliação do Estágio Probatório e Progressão 

Funcional Docente, procedeu à leilura das atas dos trabalhos da banca examinadora que avaliaram 

os relatórios finais de 32 meses de estágio probatório das professoras Milena Barcza Stockler Pinto e 

Juliana dos Santos Vilar. A banca examinou os relatórios finais em conjunto aos relatórios anteriores 

(12 e 24 meses) e aos planos de trabalho docente (todos aprovados pelo Departamento) para emitir 

os pareceres conclusivos. Ambas as professoras atenderam aos critérios de desempenho 

acadêmico-científico, exigidos por essa instituiçăo de ensino, e obtiveram uma boa avaliação dos 

discentes na avaliaçăo institucional. A comissão concluiu pela APROVAÇÃO do desempenho das 

Professoras Milena Barcza Stockler Pinto e Juliana dos Santos Vilar no que diz respeito ao seu Estágio 

Probatório. Assim sendo, a plenária departamental RATIFICA os pareceres conclusivos apreciados 



e por unanimidade APROVA os estágios probatórios das professoras Milena Barcza Stockler Pinto e 

Juliana dos Santos Vilar. Por fim, a professora Silvia Custódio leu o relatório parcial de 12 meses de 

estágio probatório da professora Vânia Mayumi Nakajima. Relatou que a professora também atendeu 

aos requisitos, bem como cumpriu o plano de trabalho apresentado e aprovado. Dessa forma, o 

relatório parcial de 12 meses da professora Vânia Mayumi Nakajima foi aprovado pela Banca 

interdepartamental e pela plenária do MND, por unanimidade. 5) Indicação de membro titular 

para o Colegiado do Curso de Graduação em Nutrição. A professora Mariana Sarto Figueiredo 

se colocou à disposiçăo para compor esse Colegiado, e a plenáńa deparlamental aprovou essa 

questão por unanimidade. 6) Aprovaçăo do projeto de pesquisa intitulado “Pesquisa de 

mercado: os desafîos no desenvolvimento de novos produtos alimentícios sem produtos 

de origem animal”, coordenado pela Profª. Vânia Mayumi Nakajima. A professora Juliana Vilar 

procedeu à leitura do parecer sobre o referido projeto, destacando que o mesmo está em processo 

de avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF. A plenária decidiu que esse ponto será 

reavaliado após aprovação pelo referido comitê. 7) Indicação de membro para a Comissão de 

Avaliação Docente. A professora Silvia Maria Custódio das Dores informou sobre decisão de sair 

dessa comissão e assim foi solicitado que algum professor se voluntariasse para compor a mesma. A 

professora Manuela Dolinsky se ofereceu para integrar tal comissâo, o que foi aprovado por 

unanimidade pela plenária. Registra-se que a professora Denise Mafra figurará, doravante, como 

presidente da Comissão de Avaliação Docente, por ser a professora de mais elevado nível docente. 

8) Aprovação dos RAD 2018. Após a avaliaçăo dos documentos apresentados pelos docentes do 

MND, foram aprovados os Relatórios Anual do Docente (RAD) do ano de 2018. 9) Definição do 

local para estocagem de insumos do LABNE. Ficou decidido, com a anuência da Direção da 

Faculdade, que a sala 502 será destinada provisoriamente para estocagem de insumos do LABNE. 

Foram dados os seguintes informes: 1) IV Simpósio da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus 

Ferreiro. Foi informado que nos dias 1 e 2 de outubro de 2019 será realizado o IV Simpósio da 

Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro com o tema “Alimentação e Nutrição e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. O evento será realizado no Auditório do lnstituto de Geociências. 2) 

Participação da professora Rosane Valéria V. Fonseca Rito na pesquisa “Conhecimentos e 

práticas sobre aleitamento materno na formaçâo de profissionais de saúde”. A professora 

Rosane Rito foi convidada para participar da referida pesquisa. Trata-se de tema relevante para o 

Departamento que por sua vez manifestou seu apoio à participaçăo da professora. 3) Afastamento 

da professora Mariana Sarto. Entre os dias 17 e 19 de junho, a professora Mariana participará de 

oficina no Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades na Unicamp. Palavra livre: a 

professora Manuela Dolinsky agradeceu a participação dos professores do MND no Workshop de 

Alimentos Funcionais, realizado em 23 de maio de 2019. Informou que a repercussão do evento foi 

muito boa e que contou com 204 participantes. Em seguida a professora Manuela Dolinsky informou 

que a chapa da qual é integrante foi eleita para assumir a gestão do Conselho Regional de Nutrição 

da 4ª Região (CRN4) no triênio 2019-22. A professora Rosane Rito destacou o prazo final do segundo 

lote para inscrições no XV Encontro Nacional de Aleitamento Materno, que se encerrará no dia 

31/05/2019. A professora Mariana Sarto relatou o sucesso do evento Pint of Science, ocorrido entre 

20 e 22 de maio, e agradeceu ao apoio dos professores da Faculdade. A professora Wanise Cruz 

avisou que no dia 30 de maio de 2019 haverá uma manifestação em prol da Educação e isso pode 

repercutir no funcionamento da Faculdade. 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, 29 de maio de 2019.  
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