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Ata da 485ª Reunião Ordinária Remota do Departamento de Nutrição e Dietética (MND) 

 
EMENTA: 1) Aprovação da ata nº 484 reunião ordinária e da ata nº 130 reunião extraordinária; 2) 
Aprovação do afastamento Profa. Denise Mafra para realização de pós-doutorado no exterior com bolsa 
CNPq; 3) Aprovação da redistribuição por permuta da Profa. Vânia Mayumi Nakajima com a Profa. Aline 
Aguiar da Universidade Federal de Juiz de Fora.; 4) Aprovação da distribuição da carga horária docente 
para o período escolar 2020.1.; 5)Aprovação de seleção de professor substituto para a Área de Nutrição 
Clínica, com vistas aos afastamentos previstos para o ano 2021. 
 
 
Ao vigésimo sexto dia do mês de outubro 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/enb-uvns-vve, a 
quadringentésima octogésima quinta 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 484 reunião ordinária e da 
ata nº 130 reunião extraordinária. A Profa. Rosane Rito consultou os demais docentes sobre a 
necessidade de se fazer alguma alteração na ata nº 484 e ata extraordinária nº 130. Não havendo 
alteração, a plenária concordou com o conteúdo das atas, que foram aprovadas por unanimidade. 2) 
Aprovação do afastamento Profa. Denise Mafra para realização de pós-doutorado no exterior com 
bolsa CNPq. A professora Denise Mafra informou que o CNPq já divulgou um resultado preliminar no qual 
ela foi contemplada com uma bolsa para Pós Doutorado no exterior. Ainda não há uma data determinada, 
pois o início da capacitação depende de outras questões. A professora informará à chefia sobre o 
andamento do processo. Colocado em deliberação, a plenária departamental aprovou por unanimidade o 
afastamento da professora Denise Mafra. 3) Aprovação da redistribuição por permuta da Profa. Vânia 
Mayumi Nakajima com a Profa. Aline Aguiar da Universidade Federal de Juiz de Fora. A Profa. 
Rosane Rito passou a palavra para a Profa. Vânia Nakajima, que informou sobre a discussão no Setor de 
Ciências dos Alimentos sobre uma possível permuta com a Profa. Aline Aguiar, da UFJF. Foi esclarecido 
que esse Setor manifestou concordância com a permuta. Foi informado que a candidata a permuta, Aline 
Aguiar, possui uma carreira consolidada e pesquisas realizadas no campo de interface entre a Nutrição 
Clínica e Ciência dos Alimentos, e que um professor com esse tipo de formação pode significar um 
enriquecimento para o Departamento e para a Pós-graduação. A plenária aprovou a redistribuição por 
permuta da professora Vânia Mayumi Nakajima por unanimidade, ficando consignado, que a professora 
Aline Aguiar será integrada ao setor de Ciência dos Alimentos. 4) Aprovação da distribuição da carga 
horária docente para o período escolar 2020.1. A Profa. Rosane Rito iniciou a apresentação da planilha 
de distribuição da carga horária que foi revista em função dos ajustes que se fizerem necessários para o 
andamento adequado do período escolar 2020.1, como o oferecimento do Estágio Supervisionado em 
Nutrição Clínica no Hospital Universitário Antônio Pedro. As disciplinas do Setor de Ciência dos Alimentos 
foram distribuídas entre a Profa. Alexandra e a Profa. Nara. A disciplina Bromatologia ficou a cargo da 
Profa. Alexandra Anastácio e as disciplinas Técnica dietética II e III estão sendo ministradas pela Profa. 
Nara Moreira. No Setor Ciência da Nutrição houve a fusão das duas turmas práticas da disciplina Nutrição 
Experimental, que ficou a cargo da Profa. Renata Frauches. Com isso, a Profa. Milena Barcza estará 
respondendo pela coordenação da Pós-graduação, tendo em vista a licença da Profa. Vivian Warlich. A 
divisão de carga horária do Setor de Cínica também foi apresentada. Colocado em deliberação, a divisão 
da carga horária foi aprovada por unanimidade. 5) Aprovação de seleção de professor substituto para 
a Área de Nutrição Clínica, com vistas aos afastamentos previstos para o ano 2021. Considerando 
que haverá em breve reunião sobre a realização de concursos e processos seletivos simplificados de 
professor substituto e possibilidade de chamada de candidatos já aprovados, discutiu-se a possibilidade de 
necessidade de nova seleção com um conteúdo programático voltado para atender dois setores do MND, 
Clínica e Ciências dos Alimentos. Contudo, uma vez que ainda não foram divulgadas as instruções de 



serviço acerca desses procedimentos, a plenária decidiu que esse ponto será discutido oportunamente. 
Informes: foram apresentados os seguintes informes: 1) Atividades desenvolvidas durante a Agenda 
Acadêmica 2020. A Profa. Grazielle Vilas Boas Huguenin informou aos presentes sobre as suas 
atividades desenvolvidas na Agenda Acadêmica 2020: Cinco Lives do Projeto de Extensão “Abordagem 
Multidisciplinar em Hipertensão Resistente” e Roda de Conversa da Monitoria do MND. A Profa.  Rosane 
Rito juntamente com a Profa. Célia Cohen realizaram a atividade com o grupo Mulheres Apoiando 
Mulheres na Amamentação. A Profa. Ana Lúcia Pires Augusto e Profa. Rosane Rito realizaram a atividade 
“Reflexos da Pandemia sobre a alimentação da criança e adolescente”. A atividade da professora Mariana 
Sarto sobre biossegurança não pode ser realizada, mas houve uma atividade sobre a biossegurança no 
ambiente de ensino. 2) Afastamento da Profa. Gabrielle Rocha por licença de motivo de afastamento 
do cônjuge, que optou pelo exercício provisório no Curso de Graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal de Roraima. A Profa. Gabrielle deu entrada no processo de afastamento e que 
depende de alguns atos. Informou que vai atuar em Roraima na Faculdade de Enfermagem durante o seu 
afastamento. 3) Afastamento da Profa. Andrea Matos por licença gestante. A Profa. Andrea informou 
que tem previsão de entrar em licença maternidade até o final de novembro. 4) Informes CMN-COVID. A 
Profa. Mariana Sarto informou que já recebeu EPI; que em breve será instalada sinalização informativa 
nos elevadores e corredores, e que a retomada das atividades demandará que a comunidade acadêmica 
realize um curso sobre biossegurança que está sendo preparado para ser ministrado via Google 
Classroom, sendo a aprovação ao final um dos pré-requisitos para o retorno às dependências da 
Faculdade. 5) Informes sobre funcionamento dos laboratórios FNEJF. A Profa. Mariana Sarto informou 
que o LABNE e Biotério voltaram a funcionar de forma gradual, visando a segurança e se fazendo 
adaptações nas rotinas administrativas, como a autorização e registro de todas as pessoas que venham a 
utilizar o LABNE. Não tendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, foi dada por encerrada a reunião e 
eu, Bruno de Melo Rodrigues, encerro a presente ata, que será assinada pela presidente da reunião. 
Niterói, 26 de outubro de 2020. 
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