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Ata da 457ª Reunião Ordinária do Departamento de Nutrição e Dietética (MND)
EMENTA: Aprovação da ata da reunião de agosto; Aprovação da ata da
reunião extraordinária; Férias; Vaga aposentadoria Prof Telma Moreira
Mattos; Colegiado de curso: um titular e um suplente; NDE Nutrição: um
professor do MND; NDE Enfermagem: um professor do MND; Comissão
do TCC: dois professores; Comissão para eleição da Direção da
Unidade: dois professores; Regimento MND/MNS; Banca da semana de
monitoria; Curso de férias de fisiologia e farmacologia; Ambulatório de
Alergias e Intolerâncias Alimentares; Aprovação do relatório parcial de
atividades de 12 meses de avaliação de desempenho docente no
período de estágio probatório da professora Milena Barcza Stockler
Pinto; Aprovação do projeto de pesquisa : Avaliação do efeito de um
programa de atividade física na aptidão aeróbia e marcadores de risco
cardiovascular em escolares - professora Grazielle Vilas Boas;
Apreciação do projeto de extensão: Jornada de Nutrição do Hospital
Universitário Antônio Pedro/UFF-Professora Grazielle Vilas Boas.
Apreciação do projeto de extensão no HUAP: “ Atendimento
Multidisciplinar na Hipertensão Resistente"-Professores: Grazielle Vilas
Boas, Sérgio Girão Barroso, Gabriele Rocha, Andrea Matos e Manuela
Dolinsky, Dr Ronaldo Altenburg Gismondi(MMC), Dra. Angela Mendes
Cecílio (HUAP) e professora Dayse Mary da Silva Correia do
Departamento de Fundamentos de Enfermagem e administração (MFE);
Apreciação do projeto de pesquisa: Relação entre a oferta energética e
proteica e o tempo de ventilação mecânica em uma Unidade de Terapia
Intensiva - Professora Maria Thereza Baptista Waddy.
Aos vigésimo sexto dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete,
às treze horas, foi realizada na sala 602 da Faculdade de Nutrição Emília de
Jesus Ferreiro, da Universidade Federal Fluminense, a quadringentésima
qüinquagésima sétima reunião ordinária do Departamento de Nutrição e
Dietética sob a presidência da professora Nara Xavier Moreira e com a
presença dos seguintes professores: Alexandra Anastácio Monteiro Silva,
Andréa Cardoso de Matos, Gabrielle de Souza Rocha, Juliana dos Santos
Vilar, Manuela Dolinsky, Maria Thereza Baptista Wady, Nara Xavier
Moreira,Renata Frauches Medeiros Coimbra,Sérgio Girão Barroso,Vilma
Blondet Azeredo, Wanise Maria de Souza Cruz. Foram justificadas as
ausências dos seguintes professores: Ana Lúcia Pires Augusto, Denise Mafra,
Lidiane Martins Mendes Gomes, Milena Barcza S. Pinto, Sílvia Maria Custódio
das Dores. Havendo quórum, a professora Nara Xavier Moreira iniciou a
reunião e, em seguida a ata da quadringentésima quinquagésima sexta reunião
foi aprovada por todos. Em seguida, também foi aprovada a ata da centésima
vigésima terceira reunião extraordinária. O primeiro ponto de pauta se refere

às Férias. A professora Nara apresentou o conteúdo da instrução de serviço de
maio de 2017 que disciplina sobre a nova sistemática para marcação,
homologação e fruição de férias (Férias Web). Considerando a necessidade de
harmonizar o direito a férias e o interesse público da serviço educacional
prestado pela UFF consignou-se que: as férias dos docentes serão fruídas
preferencialmente no período de férias escolar. Caso o período solicitado pelo
docente coincida com o período letivo caberá ao setor avaliar se o pleito do
docente poderá ser atendido tendo em vista: O não prejuízo aos discentes e
cumprimento da carga horária. A anuência do setor deverá ser informada à
Chefia do Departamento e a homologação das férias será feita no mês de
outubro do ano anterior. O segundo ponto de pauta foi vaga oriunda da
aposentadoria da Professora Telma Moreira de Mattos. Foi informado aos
membros do departamento o que foi discutido na Reunião Extraordinária que
tratou desse tema. Complementando estas informações a professora Nara
informou que na reunião de chefes de departamento noticiou-se que os
critérios para utilização de códigos de vaga e coeficiente professor/equivalente
deve mudar. Apesar de não se saber ao certo como será o novo sistema fato é
que essa mudança poderá prejudicar o departamento e atribuir o código de
vaga em questão a outra Unidade. Desta forma, se faz necessário que sejam
tomadas as medidas para realização de concurso que visa preencher o código
de vaga em questão. Recomenda-se ao setor definir os critérios do concurso,
escolha da banca e demais providencias de praxe. Decidiu-se que, a princípio
não haverá concurso de professor substituto e, que, se enviará um e-mail para
a CPD como objetivo de sinalizar e registrar a demanda departamental pelo
preenchimento da vaga. O terceiro ponto de pauta se refere a indicação de
docentes para o Colegiado de Curso. Foram indicadas as professoras, Juliana
Vilar(titular) e Grazielle Vilas Boas (suplente). O quarto ponto de pauta foi
escolha dos membros para integrar o Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Nutrição. A professora escolhida foi Rosane Rito. O quinto ponto de pauta
consiste na indicação de um docente para integrar o Colegiado de Curso da
Enfermagem. Foi indicada a professora Wanise de Souza Cruz. O sexto ponto
de pauta se referia a indicação de dois professores para a Comissão do TCC.
Foram indicados os nomes de Andréa Cardoso e Manuela Dolinsky. O sétimo
ponto de pauta indicou as professoras Grazielle Vilas Boas e Renata Frauches
para integrar a Comissão para Eleição da Direção da Unidade. O oitavo ponto
de pauta regimento MNS/MND. Por unanimidade o regimento foi aprovado e
será encaminhado para o Colegiado de Unidade para aprovação e publicação.
O nono ponto de pauta se referia a Banca para a semana de monitoria. Foram
indicadas as professoras Lidiane Gomes, Grazielle Vilas Boas e Gabrielle
Rocha. O décimo ponto de pauta aprovou o apoio ao curso de férias de
fisiologia e farmacologia, no HUAP. Por estar relacionado às relações
interinstitucionais da Faculdade esta atividade será acompanhada pela
professora Alexandra Monteiro, na qualidade de Diretora da Unidade. O
décimo primeiro ponto de pauta discutiu o a questão do Ambulatório de
Alergias e Intolerância Alimentar. Decidiu-se que se fará contato com a recém
aposentada professora Telma Moreira Mattos a fim de determinar a conduta a
ser adotadas com os pacientes que estavam sendo atendidos neste projeto. O
décimo segundo ponto de pauta aprovou o relatório parcial de atividades de
12 meses de avaliação de desempenho docente no período de estágio
probatório da Professora Milena Barcza Stockler Pinto. O décimo terceiro

ponto de pauta consiste na Apreciação do projeto de pesquisa: Avaliação do
efeito de um programa de atividade física na aptidão aeróbia e marcadores de
risco cardiovascular em escolares - Professora Grazielle Vilas Boas. A
professora Maria Thereza Baptista Waddy foi a relatora do projeto, explicando
para o departamento o seu objetivo, metodologia, público alvo e suas demais
características. Após a relatoria o projeto foi aprovado por unanimidade. O
décimo quarto ponto de pauta se refere à apreciação do projeto de Extensão
no
HUAP:
“Atendimento
Multidisciplinar
na
hipertensão
Resistente”-Professores: Grazielle Vilas Boas, Sérgio Girão, Gabrielle Rocha,
Andréa Matos e Manuela Dolinsky, e, ainda, Dr. Ronaldo Altenburg
Gismondi(MMC), Dra. Angela Mendes Cecílio (HUAP) e professora Dayse
Mary da Silva Correa do Departamento de Fundamentos de Enfermagem e
Administração (MFE). A professora Renata Frauches, relatora deste projeto,
informou que o atendimento do público alvo não será nas dependências da
Faculdade o que dispensa análise da capacidade de fluxo de pessoas nas
nossas dependências, informou, ainda, que o projeto foi aprovado pelo comitê
de ética e pesquisa. O MND aprovou o projeto por unanimidade. O décimo
quinto ponto de pauta apreciou o Projeto de Pesquisa intitulado: Relação
entre oferta energética e proteica e o tempo de ventilação mecânica em uma
Unidade de Terapia Intensiva - Professora Maria Thereza Baptista Wady. O
professor Sérgio Barroso leu o relatório e o MND aprovou o projeto. O décimo
sexto ponto de pauta, aprovou o projeto de extensão intitulado “Jornada de
Nutrição do hospital Universitário Antônio Pedro/UFF” - Prof . A relatoria deste
projeto foi de responsabilidade da professora Rosane Rito, que, apreentou o
projeto, suas características, objetivo, forma de atuação e frisou que o mesmo
sagrou-se vencedor de edital de fomento científico APQ2-FAPERJ. Dando
início aos informes a Profª Nara Xavier Moreira relatou que a Faculdade de
Nutrição está participando do Inventário On-Line, pelo sistema de
administração patrimonial (SISAP) solicitou a colaboração com o agente
patrimonial do departamento, Bruno Rodrigues. Informou, ainda, que na
reunião de gestores foi aconselhada a solicitar dos servidores o preenchimento
o Formulário de Cadastro de Dependentes para o SIASS. Informou também
que há novas opções de plano de saúde para os Servidores na UFF; Sobre a
realização de um curso para os professores em estágio probatório. A
professora Gazielle Vilas Boas informou que em virtude de não ter conseguido
auxilio não participara mais de um congresso que estava em seus planos. As
professoras Sílvia Custodio e Maria Thereza Wady informaram que entre os
dias 22 e 25 de outubro será realizado o Congresso Brasileiro de Nutrição
Paraenteral e Enteral em Salvador. O professor Sérgio Barroso informou que
haverá 5 vagas na Residência Multiprofissional do HUAP e os moldes do
processo seletivo, prova, bibliografia etc estão sendo definidos. Por fim, a
professora Nara informou que nos dias 25 e 26, no decorrer da Agenda
Acadêmica, serão oferecidas oficinas com os discentes. 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, 26 de setembro de 2017.
___________________________________________
Nara Xavier Moreira
Chefe do Departamento de Nutrição e Dietética (MND)

