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Ata da 479ª Reunião Ordinária Remota do Departamento de Nutrição e Dietética (MND)

EMENTA: 1) Aprovação da ata nº 478; 2) Aprovação dos RAD 2019; 3) Aprovação dos
RAD 2020 parciais das professoras Mariana Sarto Figueiredo, Vânia Mayumi Nakajima
e Célia Cohen para fins de avaliação em Progressão Funcional e Estágio Probatório;
4) Aprovação do Relatório de 24 meses de estágio probatório da Profª. Mariana Sarto
Figueiredo e do Relatório de 12 meses do estágio probatório da Profª. Célia Cohen; 5)
Aprovação da progressão funcional docente das professoras Mariana Sarto Figueiredo
e Vânia Mayumi Nakajima; 6) Aprovação do projeto de pesquisa, com financiamento,
no qual a Profª. Mariana Sarto atua como colaboradora: “Caracterização dos
mecanismos moleculares e funcionais envolvidos nas disfunções endócrinometabólicas, cardiovasculares e neurais induzidas pela restrição de aminoácidos In
vitro e In vivo: Possível papel terapêutico do ácido biliar TUDCA, no Laboratório de
Pâncreas Endócrino do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional/UNICAMP”.
Processo: FAPEPS 2018/26080-4, Vigência 2020-2025, valor do financiamento: R$
647.394,24; 7) Aprovação do projeto de pesquisa, com financiamento, no qual as
professoras Denise Mafra, Milena Barcza e Mariana Sarto Figueiredo atuam como
colaboradoras: “Centro de Estudos Translacionais sobre Obesidade e Comorbidades
associadas envolvendo a Composição Corporal, Balanço Energético e Interações
Genéticas”. Edital FAPERJ N.º 11/2018 – Programa “Apoio às Instituições de Ensino e
Pesquisa Sediadas no Estado do Rio de Janeiro – 2018”. FAPERJ/ Processo nº E26/010.100990/2018, vigência 2019-2021; 8) Padronização da atividade docenteDigite o texto aq
remota das aulas para a Residência Multiprofissional do HUAP; 9) Indicação de
docente para compor o CEP; 10) Aprovação de seleção simplificada de professor
substituto na Área de Ciências dos Alimentos, com carga horária de 20 horas, para
cobertura da Licença Gestação da Profª. Juliana dos Santos Vilar; 11) Planejamento
de substituição das professoras Vânia e Juliana durante as licenças maternidade, caso
não sejam possíveis os processos de seleção simplificada de professores substitutos.
Ao vigésimo nono dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, foi
realizada remotamente a quadringentésima septuagésima nona Reunião Ordinária do
Departamento de Nutrição e Dietética, sob a presidência da professora Rosane Valéria
Viana Fonseca Rito, com a presença dos seguintes professores: Alexandra Anastácio
Monteiro Silva; Andrea Cardoso de Matos; Célia Cohen; Denise Mafra; Gabrielle de
Souza Rocha; Grazielle Vilas Boas Huguenin; Juliana dos Santos Vilar; Manuela
Dolinsky; Maria Thereza Baptista Wady, Mariana Sarto Figueiredo; Milena Barcza S.
Pinto; Nara Xavier Moreira; Renata Frauches Medeiros Coimbra; Sérgio Girão
Barroso; Sílvia Maria Custódio das Dores; Vânia Mayumi Nakajima; Wanise Maria de
Souza Cruz. Foi justificada a ausência da Profª. Ana Lúcia Pires Augusto. Havendo
quórum, a Profª. Rosane Valéria Viana Fonseca Rito iniciou a reunião. 1) Aprovação
da ata nº 478. Após leitura realizada pelos docentes, a referida ata foi aprovada por
unanimidade pela plenária departamental. 2) Aprovação dos RAD 2019. Os RAD
foram entregues e aprovados por unanimidade pela plenária departamental. 3)

Aprovação dos RAD 2020 parciais das professoras Mariana Sarto Figueiredo,
Vânia Mayumi Nakajima e Célia Cohen para fins de avaliação em Progressão
Funcional e Estágio Probatório. Os RAD parciais das respectivas docentes foram
aprovados por unanimidade pela plenária departamental. 4) Aprovação do Relatório
de 24 meses de Estágio Probatório da Profª. Mariana Sarto Figueiredo e do
Relatório de 12 meses do Estágio Probatório da Profª. Celia Cohen. Tendo em
vista a aprovação nas atas emitidas pela Banca Examinadora Interdepartamental para
Avaliação de Estágio Probatório e Progressão Funcional Docente aos referidos
relatórios, a plenária departamental aprova por unanimidade o Relatório de 24 meses
de Estágio Probatório da Profª. Mariana Sarto Figueiredo e o Relatório de 12 meses
de Estágio Probatório da Profª. Celia Cohen. 5) Aprovação da progressão funcional
docente das professoras Mariana Sarto Figueiredo e Vânia Mayumi Nakajima. A
progressão funcional docente das professoras Mariana Sarto Figueiredo e Vânia
Mayumi Nakajima foi aprovada por unanimidade pela plenária departamental. 6)
Aprovação do projeto de pesquisa, com financiamento, no qual a Profª. Mariana
Sarto Figueiredo atua como colaboradora: “Caracterização dos mecanismos
moleculares e funcionais envolvidos nas disfunções endócrino-metabólicas,
cardiovasculares e neurais induzidas pela restrição de aminoácidos In vitro e In
vivo: Possível papel terapêutico do ácido biliar TUDCA, no Laboratório de
Pâncreas
Endócrino
do
Departamento
de
Biologia
Estrutural
e
Funcional/UNICAMP”. Processo: FAPEPS 2018/26080-4, Vigência 2020-2025,
valor do financiamento: R$ 647.394,24. O referido projeto de pesquisa, no qual a
professora Mariana Sarto Figueiredo atua como colaboradora foi aprovado por
unanimidade pela plenária departamental. 7) Aprovação do projeto de pesquisa,
com financiamento, no qual as professoras Denise Mafra, Milena Barcza e
Mariana Sarto atuam como colaboradoras: “Centro de Estudos Translacionais
sobre Obesidade e Comorbidades associadas envolvendo a Composição
Corporal, Balanço Energético e Interações Genéticas”. Edital FAPERJ N.º
11/2018 – Programa “Apoio às Instituições de Ensino e Pesquisa Sediadas no
Estado do Rio de Janeiro – 2018”. FAPERJ/ Processo nº E-26/010.100990/2018,
vigência 2019-2021. O referido projeto de pesquisa, no qual as professoras Denise
Mafra, Milena Barcza e Mariana Sarto Figueiredo atuam como colaboradoras foi
aprovado por unanimidade pela plenária departamental. 8) Padronização da
atividade docente remota das aulas para a Residência Multiprofissional do HUAP
- Prof. Sergio Barroso. A Profª. Gabrielle de Souza Rocha informou que manterá o
calendário das atividades e que estará em constante diálogo com as residentes pelo
serviço de conferência remota. A Profª. Maria Thereza Baptista Wady informou que vai
aguardar o retorno das aulas presenciais e tentará repô-las posteriormente. A Profª.
Célia Cohen apoia a reunião para padronização das atividades. Ficou decidido pela
plenária departamental o agendamento de reunião para a padronização das
atividades. 9) Indicação de docentes para compor o Comitê de Ética em Pesquisa
– CEP/UFF. A plenária departamental aprova por unanimidade a continuidade da
Profa Vânia Mayumi Nakajima no Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UFF. 10)
Aprovação de seleção simplificada de professor substituto na Área de Ciências
dos Alimentos, com carga horária de 20 horas, para cobertura da Licença
Gestação da Profª. Juliana dos Santos Vilar: 1. Área de conhecimento: Ciência dos
Alimentos/Técnica Dietética e Bromatologia. 2. Classe Assistente 1; Regime de
trabalho de 20 horas. 3. O processo seletivo público constará de: prova escrita, de

caráter eliminatório (peso quatro); prova didática (peso quatro), e análise de curriculum
vitae, devidamente comprovado (peso dois). 4. Qualificação exigida para o candidato:
Graduação em Nutrição e Mestrado em Alimentos, Nutrição ou áreas afins. 5.
Ponderação do currículo para atender ao perfil definido: Grupo I (Títulos) – peso 1;
Grupo II (Exercício de Magistério) – peso 4; Grupo III (Exercício de Atividades
Profissionais não Docentes) – peso 2; Grupo IV (Trabalhos e Realizações) – peso 3. 6.
Banca examinadora: Profª. Alexandra Anastácio Monteiro Silva, , Profª. Nara Xavier
Moreira (titular) Profª. Manoela Pessanha da Penha e Profª. Francine Albernaz Lobo
(suplente). 8. Ementa: Composição química e estrutura dos alimentos de origem
vegetal e animal. Alimentos in natura e produtos alimentícios minimamente
processados, processados e ultraprocessados. Higiene e segurança na
comercialização de alimentos de origem vegetal e animal. Análise e controle físicoquímico de alimentos de origem animal e vegetal. Técnicas de pré-preparo e preparo
dos alimentos. Características químicas e físicas dos alimentos. Fatores que
modificam os alimentos. Alterações biológicas, físicas e químicas dos alimentos.
Preparo dos alimentos de origem vegetal e animal para indivíduo e coletividade sadia
e enferma em diferentes ciclos de vida. Planejamento de cardápios para indivíduo e
coletividade sadia e enferma em diferentes ciclos de vida. Análise sensorial de
alimentos e bebidas. 9. Bibliografia: BOTELHO, A.J. Planejamento de cardápios para
lactentes e pré-escolares com fichas técnicas de preparações. Rio de Janeiro: Rubio,
2018. 288p.; CAMARGO, E. K.; BOTELHO, R. A. Técnica Dietética: Seleção e Preparo
de Alimentos – Manual de Laboratório. São Paulo: Atheneu, 2012.; COULTATE, T. P.
Alimentos, 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 368p.; DUTCOSKY, S.D. Análise
sensorial de alimentos, 4ª ed. Curitiba: Champagnat, 2013. 531p.; FENNEMA, O. R.
Química de Alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2010. 900p.; INSTITUTO ADOLFO
LUTZ. Métodos físico químico para análise de alimentos. 4ª ed. 1ª ed. Digital, 2008.
Disponível
em:
http://www.ial.sp.gov.br/resources/editorinplace/ial/2016_3_19/analisedealimentosial_2
008.pdf; NEPA. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Campinas: NEPA.
Disponível em: www.unicamp.br/nepa/taco; ORNELLAS, L. H. Técnica Dietética:
Seleção e Preparo de Alimentos, 8ª Ed. São Paulo: Atheneu, 2007.; PHILIPPI, S. T.
Nutrição e Técnica Dietética, 1ª. ed. São Paulo: Manole, 2006; SILVA, C.O.; TASSI,
E.M.M.; PASCOAL, G.B. Ciência dos alimentos: Princípios de bromatologia, 1ª Ed. Rio
de Janeiro: Rubio, 2016. 248 p. A seleção simplificada para professor substituto de 20
horas foi aprovado por unanimidade. Todavia aprovado o concurso de professor
substituto, a Plenária Departamental decidiu que será redigido um documento ao
Departamento de Nutrição Social – MNS, solicitando que esse corrobore com a
participação da professora Manoela Pessanha na disciplina de Bromatologia, uma vez
que a referida docente tem experiência nessa área, o que irá contribuir de forma
significativa com o desenvolvimento da disciplina frente à situação crítica em que o
MND se encontra, perante à dificuldade de realização de processo simplificado para
professor substituto em função da Licença à Gestante da Profª. Juliana Vilar. 11)
Planejamento de substituição das professoras Vânia e Juliana durante as
licenças maternidade, caso não sejam possíveis os processos de seleção
simplificada de professores substitutos. A Plenária Departamental decidiu que
encaminhada solicitação formal para o apoio do MNS, já que as professoras Vânia
Mayumi Nakajima e Juliana dos Santos Vilar gozarão a Licença à Gestante, e a Profª.
Alexandra Anastácio Monteiro Silva atualmente exerce a função de Dirigente da Pró-

Reitoria de Graduação. Dessa forma, apenas a Profª. Nara Xavier da Área de Ciência
dos Alimentos estará disponível para ministrar as disciplinas da referida Área.
Informes: 1) Planejamento das férias de 2020. A Plenária Departamental optou por
buscar maiores informações junto à PROGEPE/UFF, a fim de orientar suas decisões.
2) Atividades virtuais para turmas 2020/1. A Profª. Alexandra Anastácio Monteiro
Silva traz as colocações de que com a continuidade do distanciamento social, a
incerteza do retorno presencial ou o retorno em uma situação de nova realidade sem
aglomerações, com distanciamento e medidas preventivas, há a necessidade de se
debater novos modelos de ensino-aprendizagem que incorporem as ferramentas
digitais e atividades remotas. A Profª. Rosane Rito manterá as reuniões ordinárias, a
fim de se preservar a organização de atividades departamentais. Os docentes
presentes concordam com a padronização de ferramentas e plataformas para acesso
a todos os alunos. A Profª. Nara Xavier refere que haverá necessidade de apoio da
universidade para o desenvolvimento de tais atividades. A profª Alexandra Anastácio
propõe modos de organização de atividades emergenciais remotas para manter a
qualidade de ensino. Então, sugere que cada professor proponha atividades
organizadas e publicizadas, para os alunos terem ciência dessas informações. A Profª.
Vânia Nakajima apoia e defende que os cuidados na preparação e divulgação de
material sejam para todo o curso de Nutrição e não se restrinja apenas ao MND.
Questiona ainda que essas atividades deveriam ser uma ação do curso e não do
Departamento, devendo ter a participação da Coordenação de Curso. A Profª. Wanise
fala de como a Nutrição pode contribuir com as atividades em relação ao Covid-19.
Ficou decidido que será feita outra reunião para tratar desse assunto, após a reunião
que a PROGRAD terá com os Coordenadores de Curso, no dia 07 de maio de 2020.
Todos os professores concordam que deve ser enfocada a interação com os alunos,
de forma remota, enquanto acontece o Plano de Contingenciamento da UFF de
enfrentamento da Pandemia da COVID-19. Palavra-livre: 1) A Profª. Mariana Sarto
comenta as limitações técnicas da rede elétrica, estruturais, no LABNE, para
instalação do equipamento de PCR. 2) A Profª. Renata Frauches comenta que o LACE
cedeu equipamento de PCR para o Hospital Universitário Antônio Pedro – HUAP/UFF
também por não ter como realizar a instalação do mesmo em função da rede elétrica.
Também esclareceu que atendimentos no Centro de Atenção à Saúde do Idoso e seus
Cuidadores – CASIC/UFF foram retomados remotamente. 3) A Profª. Manuela
Dolinsky comenta que teve que reformular o Workshop de Nutrição Funcional, mas
que está organizando evento virtual. 4) A Profª. Wanise Cruz solicita que os
professores respondam à planilha de ações de enfrentamento ao Covid-19. 5) A Profª.
Grazielle Huguenin menciona um aplicativo “Dados do bem” que pode ser baixado
para que seja feita autoavaliação em relação ao COVID-19. 6) A Profª. Rosane Rito
agradece aos professores e assinala a qualidade das reuniões remotas. Não tendo
mais quem quisesse fazer uso da palavra, foi dada por encerrada a reunião e eu,
Fábio Santana Pessanha, encerro a presente ata, que será assinada pela presidente
da reunião. Niterói, 29 de abril de 2020.

_________________________________________
Rosane Valéria Viana Fonseca Rito
Chefe do Departamento de Nutrição e Dietética (MND)

