
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CNPJ 28523215/0001-06 

FACULDADE DE NUTRIÇÃO EMÍLIA DE JESUS FERREIRO 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

 

Ata da 480ª Reunião Ordinária Remota do Departamento de Nutrição e Dietética (MND) 

 

EMENTA: 1) Aprovação da ata nº 479; 2) Aprovação do RAD 2020 parcial, do prof. Sergio 

Girão Barroso, para fins de Progressão Funcional Docente; 3) Formalização das atividades 

realizadas remotamente e maneiras de contabilização de seus resultados tanto para 

docentes quanto para discentes. 

 

Ao vigésimo quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, foi 

realizada remotamente a quadringentésima octogésima Reunião Ordinária do Departamento 

de Nutrição e Dietética, sob a presidência da professora Rosane Valéria Viana Fonseca Rito, 

com a presença dos seguintes professores: Andréa 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. Foram justificadas as ausências 

das professoras: Alexandra Anastácio Monteiro Silva; Ana Lúcia Pires Augusto; Wanise 

Maria de Souza Cruz. Havendo quórum, a Profª. Rosane Valéria Viana Fonseca Rito iniciou 

a reunião. 1) Aprovação da ata nº 479. A plenária decidiu que será discutido na próxima 

reunião ordinária departamental do MND o item 11 da Ata nº 479, que trata do planejamento 

de substituição das professoras Vânia Mayumi Nakajima e Juliana dos Santos Vilar, em 

função dos respectivos afastamentos para gozo de licença à gestante. No que se refere aos 

demais itens da referida ata, a plenária departamental a aprovou unanimemente. 2) 

Aprovação do RAD 2020 parcial, do prof. Sergio Girão Barroso, para fins de Promoção 

Funcional. A plenária aprovou por unanimidade o RAD parcial do prof. Sergio Girão Barroso. 

3) Formalização das atividades realizadas remotamente e maneiras de contabilização 

de seus resultados tanto para docentes quanto para discentes. A plenária discutiu a 

respeito da falta de formalização por parte da PROGRAD e do CEPEx quanto à qualificação 

docente no período da pandemia. A profª. Mariana Sarto Figueiredo comentou a falta de 

embasamento legal para respaldar a segurança nas práticas realizadas e, também sobre a 

necessidade de terem a orientação da PROGRAD alinhada com o CEPEx. A professora 

Rosane Rito comentou que o CEPEx aprovou as atividades remotas emergenciais, mas 

ainda não há informações de como serão regulamentadas essas atividades. Os professores 

também apontaram a dificuldade no retorno às aulas em relação à disponibilidade de 

materiais de higienização e segurança, como álcool em gel e máscaras. Diante desse 

cenário, a plenário optou por aguardar as orientações da PROGRAD e do CEPEx quanto a 

regulamentação da carga horária durante o período do contingenciamento devido à 

Pandemia de COVID-19. Informes: 1) Retorno da Profª. Ana Lúcia Pires Augusto. A 

professora Ana Lúcia voltará às atividades docentes, a partir de junho de 2020. 2) 

Divulgação da “Cartilha para Pacientes com Doença Renal Crônica: Cuidados 

Nutricionais em tempos de COVID-19”. A professora Denise Mafra fez uma explanação 

da cartilha, produzida pelo Grupo de Pesquisa em Nutrição Renal, que pode ser acessada 

pelo link: https://bit.ly/2zfSjl0. Mencionou também a ajuda dada aos pacientes 

socioeconomicamente desfavorecidos, com distribuição de cestas básicas compradas por 

https://bit.ly/2zfSjl0


meio de arrecadação de dinheiro feitas entre os alunos e professores participantes. 3) 

Sessões científicas relacionadas ao Ambulatório de Nutrição Infantil e ao Ambulatório 

de Nutrição em Oncologia. A Profª. Celia Cohen informou que vem realizando, em conjunto 

com a Profª. Rosane Rito, de forma regular sessões científicas com os alunos. Nessa 

atividade são desenvolvidos materiais educativos voltados ao público infantil. Além disso, 

participa das sessões científicas do Ambulatório de Nutrição em Oncologia 4) Divulgação 

dos vídeos entitulados: “Nutrição e Envelhecimento”; “Como a nutrição pode 

amenizar os sintomas da Covid 19”; “Ansiedade”. As professoras Gabrielle de Souza 

Rocha e Renata Frauches Medeiros Coimbra informaram que têm elaborado vídeos com 

orientações para os idosos. Todos se encontram disponíveis nos canais de divulgação da 

PROEX e do CASIC. Informaram também que outros já se encontram em fase de produção. 

5) Informações sobre a Reunião Extraordinária do CEPEx. A Profª. Rosane Rito 

comentou de maneira geral o que foi discutido na Reunião Extraordinária do CEPEx, 

explicitando a preocupação dos professores em relação: às dificuldades de acesso dos 

alunos para realização de atividades remotas; à necessidade de regulamentação das 

atividades de qualificação docente e discente, que vêm sendo feitas de forma remota; se 

haverá necessidade de reformulação curricular que preveja que parte das disciplinas será 

oferecida de forma remota. Relatou, brevemente, sobre as articulações que os 

departamentos já vêm desenvolvendo, com a formação de grupos de trabalho que reflitam 

sobre possibilidades de atividades remotas emergenciais e de planejamentos para o retorno 

pós-pandemia, inclusive as atividades que a Faculdade de Nutrição vem desenvolvendo. 

Palavra-livre: 1) A Profª. Mariana Sarto relatou que no GT CMN COVID-19 estão sendo 

mapeados os problemas no âmbito da UFF, no que se refere às dificuldades de alunos e 

professores durante a pandemia. Informou ainda que desenvolvem estudos e consultas 

coletivas a fim de serem posteriormente votadas, e avisou que os professores receberão 

formulários para serem respondidos, sendo solicitados que todos respondessem. 2) O Prof. 

Sérgio Barroso expôs que, em relação à residência, essas não estão recebendo EPI, pois 

quem os fornece é a EBSERH e não a universidade. As residentes receberam apenas 

máscaras N45. Sinalizou que talvez seja possível um maior entrosamento com a EBSERH. 

Também informou que os residentes terminariam sua especialização quatro meses após o 

período convencional e que talvez o calendário seja normalizado em 2025. 3) A Profª. 

Manuela Dolinsky divulgou o XII Workshop de Alimentos Funcionais. 4) A Profª. Grazielle 

Huguenin informou que se candidatou para a Comissão de Biossegurança. 5) A Profª. 

Mariana Sarto avisou que vai atualizar o site de biossegurança. 6) A Profª. Nara Xavier 

solicitou que as atas dos Colegiados de Unidade e de Coordenação de Curso possam ser 

disponibilizadas para todos os docentes. 7) A Profª. Rosane Rito agradeceu pela 

participação e respectivos envolvimentos nas questões próprias da universidade. 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, 25 de maio de 2020.  
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Rosane Valéria Viana Fonseca Rito 

Chefe do Departamento de Nutrição e Dietética (MND) 


