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 A criação do Departamento de Nutrição do Curso de 
Nutrição da UFRGS ocorreu no ano de 2014, tendo como pano 
de fundo o período de maior democratização e expansão da 
educação superior no Brasil. A evolução do processo de expansão 
e de reestruturação das Instituições Federais entre os anos de 
2003 e 2014 não encontrou precedentes na história do ensino 
superior do país1. Foi nesse contexto que surgiu o Programa de 
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (Reuni) que teve como objetivo principal ampliar o 
acesso e a permanência na educação superior. Com o Reuni, o 
governo federal adotou uma série de medidas para retomar o 
crescimento do ensino superior público, criando condições para 
que as universidades federais promovessem a expansão física, 
acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. Os 
efeitos dessa iniciativa puderam ser percebidos pelos expressivos 
números da expansão, iniciada em 2003. O Reuni foi instituído 
pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações 
que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)2.

 No momento da criação do curso de Nutrição da UFRGS, 
havia apenas um (1) professor nutricionista do quadro de 
docentes permanentes da Universidade. Em 2004, foi iniciada 
a reestruturação do curso, com base na avaliação do Instituto 

1A democratização e expansão da educação superior no país 
2003 – 2014. http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-2003-
2014&Itemid=30192
2Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). http://reuni.
mec.gov.br/o-que-e-o-reuni

*Departamento de Nutrição, FAMED/UFRGS.
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Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP), que solicitou a criação do projeto político pedagógico do 
curso, na Legislação da Profissão (Lei n. 8234 de 1991), o qual 
estabelece em seu art. 3o que são atividades privativas deste 
profissional o ensino das disciplinas de nutrição e alimentação nos 
cursos de graduação da área de saúde e outras afins e na Diretriz 
Curricular dos Cursos de Nutrição que estabelece, em seu art. 5o, 
que a formação do nutricionista tem por objetivo dotar o futuro 
profissional dos conhecimentos necessários para o exercício das 
competências e habilidades específicas e, em seu art. 14o, que a 
estrutura do curso deve assegurar (item II) atividades teóricas e 
práticas presentes desde o início, permeando toda a formação do 
nutricionista, de forma integrada e interdisciplinar.

 A contratação de professores permanentes foi lenta 
e gradual; o funcionamento do curso era assegurado por 
professores substitutos, que tinham suas atividades restritas a 
aulas e supervisão de internatos. Os docentes nutricionistas, 
substitutos e posteriormente permanentes, foram lotados nos 
Departamentos de Medicina Interna e Medicina Social, por serem 
estes os departamentos com o maior número de disciplinas 
específicas para o curso de Nutrição.

 Até o ano de 2008, o curso contava com sete (7) 
professores permanentes. Com a aprovação do Programa de 
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (REUNI), foram realizados novos concursos para lotação 
nos Departamentos de Medicina Interna, Medicina Social e 
também no Departamento de Pediatria e mais 8 professores 
nutricionistas permanentes foram contratados, dos 10 previstos, 
em razão da duplicação do número de vagas para o curso de 
Nutrição (de 30 para 60 vagas ao ano), totalizando 15 professores 
permanentes. No ano de 2011, em decorrência da conversão 
das vagas de professores substitutos em vagas permanentes, o 
quadro de professores do curso de nutrição recebeu mais sete (7) 
professores, terminando o primeiro semestre letivo de 2013 com 
22 professores permanentes.

 Desta forma, o curso de nutrição, em 2013, já possuía um 
corpo docente consistente, estruturado e integrado, trabalhando de 
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acordo com um projeto político pedagógico afinado com a Diretriz 
Curricular dos Cursos de Nutrição, atuando em ensino, pesquisa e 
extensão, visando proporcionar, ao mercado de trabalho, profissionais 
com formação para atuar de maneira ética e humanista na promoção 
da saúde e na redução de agravos, através da alimentação, com 
condutas baseadas em evidências científicas, e capazes de atuar de 
forma integrada com equipes de saúde, como agentes de mudança, 
em qualquer cenário que em que se insiram.

 Foi nesse contexto, que o curso de nutrição da FAMED/
UFRGS, sentiu a necessidade de reunir todos os seus professores, 
até então distribuídos em três dos departamentos da faculdade, 
em um único departamento, proporcionando, assim, identidade 
ao curso de nutrição, através da criação do Departamento de 
Nutrição, dentro de suas características próprias e gerindo 
adequadamente as questões administrativas e funcionais dos 
docentes no âmbito do Departamento, até então, desenvolvidas 
pela COMGRAD-NUT, deixando para esta última o fortalecimento 
do projeto político pedagógico e desenvolvimento das questões 
diretamente vinculadas ao ensino da Graduação.

 No ano de 2012, eleições para reitoria da UFRGS estavam 
sendo realizadas, e o então Reitor, Prof. Dr Carlos Alexandre Netto, 
estava se candidatando à reeleição. Com isso, os professores do 
Curso de Nutrição se organizaram na escrita conjunta do Projeto de 
Criação do Departamento de Nutrição e se reuniram no gabinete 
da reitoria com o Reitor Carlos Alexandre e o vice-reitor Rui 
Oppermann para discutir a criação do DENUT. Embora houvesse 
na época uma forte política na universidade para que não fossem 
criados novos departamentos, a recepção do projeto de criação 
do DENUT pela reitoria foi muito boa, pois houve o entendimento 
de que era o momento de propiciar uma maior identidade ao 
curso de Nutrição dentro da Faculdade de Medicina. Com a 
reeleição do reitor Carlos Alexandre, a promessa de campanha 
foi cumprida e em sessão ocorrida em 11 de junho de 2014, o 
Conselho Universitário, tendo em vista o constante no processo 
no 23078.003081/2014-13, de acordo com o Parecer no 205/2014 
da Comissão de Ensino, Pesquisa, Extensão e Recursos, decidiu 
aprovar a criação do Departamento de Nutrição da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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 O Regime Departamental, de inspiração norte-americana, 
em que o departamento representa a unidade básica de ensino e as 
instâncias decisórias ficam a cargo dos colegiados, foi instituído pela 
Reforma Universitária de 1968 no Brasil3. No Estatuto e Regimento 
Geral da UFRGS define que o Departamento, compreendendo 
disciplinas afins, é a menor fração da estrutura universitária para 
todos os efeitos de organização administrativa, didático-científica e 
de distribuição de pessoal. Para além de, apenas uma organização 
administrativa, o propósito do Departamento de Nutrição visa 
congregar disciplinas afins e professores com objetivos comuns 
e propõe-se à construção de conhecimento científico atualizado 
no campo da alimentação e nutrição humana, de forma direta 
ou indireta, para a sociedade e setor produtivo, desenvolvendo 
atividades e ações de ensino, pesquisa e extensão nas diversas áreas 
de atuação do profissional nutricionista nesta Unidade e em todas 
as Unidades em que o ensino da alimentação e nutrição humana 
se fizer necessário, no âmbito da graduação e da pós-graduação 
desta Universidade. Além disso, pelo papel que desempenha esta 
Universidade como referência na educação superior e produção de 
conhecimento, a atuação do Departamento, em nível geográfico, 
poderá ultrapassar as fronteiras deste Estado na implementação 
de intercâmbio técnico-científico com instituições conveniadas no 
campo da alimentação e nutrição humana.

 Desde sua criação até os dias atuais o DENUT conta com 
total apoio da direção da FAMED inclusive na alocação de espaço 
físico, bem como da presidência do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre. Hoje o DENUT totaliza 25 professores e já contou com três 
diferentes gestões e composição do seu colegiado. A primeira 
gestão do DENUT ocorreu de 2015 a 2017 e teve como chefe 
a Professora Vanuska Lima da Silva e vice a Professora Raquel 
Canuto. A segunda gestão foi de 2017-2019 e teve como chefe a 
Professora Janaína Guimaraes Venzke e vice a Professora Raquel 
Canuto. A terceira e atual gestão tem como chefe a Professora 

3Hassen, Maria de Nazareth Agra. Fogos de bengala nos céus de Porto Alegre: 
A Faculdade de Medicina faz 100 anos/ Maria de Nazareth Agra Hassen, Mario 
Rigatto; colaboradores Rubens Maciel, Moacyr Scliar, - Porto Alegre: Tomo 
Editorial, 1998. 240 p.
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Vivian Cristine Luft e como chefe substituta a Professora Valesca 
Dall Alba e iniciou em fevereiro de 2019.

 A criação do Departamento fortaleceu ainda mais a 
importância de ter um Programa de Pós- Graduação na área da 
Nutrição nesta Universidade, que foi aprovado pela CAPES no ano 
de 2016 e iniciou suas atividades no segundo semestre de 2017. 
Além disso, o DENUT esteve envolvido em importantes conquistas 
junto ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), destacando 
a chefia do Serviço de Nutrição e Dietética e a coordenação 
geral da Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde, 
no ano de 2017. Ao longo desse percurso, o curso de nutrição 
alcança sua independência administrativa e fortalece o grupo de 
professores como um dos suportes da missão institucional de ser 
um curso de referência e excelência.


