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Ata da 484ª Reunião Ordinária Remota do Departamento de Nutrição e Dietética (MND) 
 

EMENTA: 1) Aprovação da ata nº 483; 2) Deliberação sobre o uso de recursos de capital (R$ 
12.000,00) para compra de material permanente; 3) Avaliação do projeto de pesquisa 
“Comportamento alimentar de idosos no período de isolamento social provocado pela pandemia da 
covid-19”, coordenado pelas professoras Gabrielle Rocha e Renata Frauches; 4)Planejamento 
atividades do MND na Agenda Acadêmica 2020. 
 
 
Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às treze horas, foi realizada 
remotamente na plataforma Google Meet, sob o link de acesso https://meet.google.com/iat-kvjt-tna, 
a quadringentésima octogésima quarta Reunião Ordinária do Departamento de Nutrição e Dietética, 
sob a presidência da Profª. Rosane Valéria Viana Fonseca Rito, com a presença dos seguintes 
professores: Ana Lúcia Pires Augusto; Celia Cohen; Denise Mafra; Gabrielle de Souza Rocha; 
Grazielle Vilas Bôas Huguenin; Maria Thereza Baptista Wady; Mariana Sarto Figueiredo; Milena 
Barcza Stockler Pinto; Nara Xavier Moreira; Renata Frauches Medeiros Coimbra; Sérgio Girão 
Barroso; Sílvia Maria Custódio das Dores; e o assistente em administração Fábio Santana 
Pessanha. Foram justificadas as ausências dos professores: Alexandra Anastácio Monteiro Silva; 
Andrea Cardoso de Matos; Juliana dos Santos Vilar; Manuela Dolinsky; Vânia Mayumi Nakajima, e 
Wanise Maria de Souza Cruz. Havendo quórum, a Profa. Rosane Valéria Viana Fonseca Rito 
iniciou a reunião. 1) Aprovação da ata nº 483. A Profa. Rosane Rito consultou os demais docentes 
sobre a necessidade de se fazer alguma alteração na ata nº 483. Não havendo alteração, a plenária 
concordou com o conteúdo da ata, a qual foi aprovada por unanimidade. 2) Deliberação sobre o 
uso de recursos de capital (R$ 12.000,00) para compra de material permanente. Após 
discussão com os professores, a Profa. Rosane Rito propôs enviar para a Direção uma lista dos 
equipamentos necessários ao MND, a fim de serem orçados mediante a tabela de preços do 
SIACompras. Plenária aprovou o envio da listagem para a Direção por unanimidade. 3) Avaliação 
do projeto de pesquisa “Comportamento alimentar de idosos no período de isolamento 
social provocado pela pandemia da covid-19”, coordenado pelas professoras Gabrielle 
Rocha e Renata Frauches. A Profa. Rosane Rito passou a palavra ao Prof. Sergio Barroso para 
que fizesse a relatoria do projeto citado. As professoras Renata Frauches e Gabrielle Rocha 
complementaram com algumas informações. Feita a exposição, houve a consultou aos demais 
docentes sobre dúvidas ou comentários e a solicitação para a deliberação acerca da aprovação do 
projeto. A plenária aprovou a realização do projeto por unanimidade. 4) Planejamento atividades 
do MND na Agenda Acadêmica 2020. A Profa. Rosane Rito solicitou que os professores 
indicassem suas atividades para a Agenda Acadêmica 2020. A Profa. Mariana Sarto propôs a 
atividade “Biossegurança e Bioproteção”, em formato de live, e deu esclarecimentos sobre como a 
atividade acontecerá. A Profa. Ana Lúcia comentou sobre a atividade "Efeitos da Pandemia do 
Covid-19 na Alimentação e Nutrição Infantil" e deu outras informações. A Profa. Rosane falou sobre 
a atividade "Experienciando um atendimento do Grupo Mulheres Apoiando Mulheres na 
Amamentação". Também solicitou aos professores a divulgação desse trabalho voluntário prestado 
à comunidade, por meio do perfil do Instagram: @mulheresapoiandoamamentacao. A plenária 
aprovou por unanimidade as atividades propostas. Informes: foram apresentados os seguintes 
informes: 1) Reunião extraordinária do Colegiado de Unidade: oferecimento do ESNC. A Profa. 
Rosane Rito passou a palavra para a Profa. Thereza Wady, que informou sobre a aprovação de 
oferecimento do ESNC pelo Colegiado de Unidade, no dia 22 de setembro de 2020, e fez um breve 
relato sobre a organização para que esse seja realizado entre 19 de outubro a 15 de dezembro de 
2020. 2) Divulgação do vídeo "Higienização de alimentos em tempos de pandemia", 
organizado pelas professoras Renata Frauches e Gabrielle Rocha. A Profa. Gabrielle Rocha 
resgatou informações sobre o projeto de extensão que o vídeo mencionado faz parte. 3) Situação 
do processo de progressão funcional da Profa. Mariana Sarto. A Profa. Mariana Sarto informou 
que foram cumpridos todos os procedimentos para tramitação do seu processo, sempre dentro dos 
prazos devidos. Contudo, foi verificado que no despacho final da CPPD houve erro em seu 
interstício. Em virtude desse ocorrido, a Profa. Mariana solicitou que o MND encaminhasse ofício à 
CPPD, a fim de protocolizar o pedido de correção do seu interstício. Os professores Ana Lúcia, 



Sergio Barroso, Renata Frauches e Gabrielle Rocha também sinalizaram problemas em seus 
processos de progressão/promoção. Diante de tais apontamentos, a Profa. Rosane Rito comunicou 
que encaminhará ofício à CPPD informando sobre cada processo e solicitando esclarecimentos. 
Palavra livre: em conformidade com orientações dadas pela Coordenação de Curso, a Profa. 
Rosane solicitou aos docentes que as atividades assíncronas sejam liberadas para os alunos no 
horário entre 8h e 17h. 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 setembro de 2020. 
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