
ATA REUNIÃO Nº100 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E NUTRIÇÃO 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas, por meio da Plataforma Google 1 
Meet, realizou-se a reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição da 2 
Universidade Federal de Ouro Preto. Convocados pela Presidente, professora Daniela Caldeira Costa, 3 
compareceram os seguintes membros: Albená Nunes da Silva, Bruna Eugênia Ferreira Mota, Fernanda 4 
Guimarães Drummond e Silva, George Luiz Lins Machado Coelho, Irene Carolina Sousa Justiniano (suplente - 5 
Doutorado), Janaína Gomes dos Santos, Joana Ferreira do Amaral, Karina Barbosa de Queiroz, Gustavo Silveira 6 
Breguez, Marcella Barbosa Miranda Teixeira (suplente - TAE), Mariana Carvalho Menezes, Melina Oliveira de 7 
Souza e Tainá Cristina Damasceno Silva (suplente - Mestrado). A Presidente solicitou a inclusão na pauta do 8 
item: solicitação de prorrogação de contrato de professora visitante. O Colegiado aprovou a inserção do item na 9 
pauta da reunião. I) Comunicação: 1.1. A professora Daniela informou que o novo Regimento do PPGSN foi 10 
aprovado pelo Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação (Conpep) da UFOP na reunião do dia seis de agosto. 1.2. A 11 
secretária Marcella informou que a UFOP disponibilizou para todos os servidores e discentes a assinatura 12 
eletrônica da ICEdu. Informou ainda que a secretaria já enviou o tutorial de como obter o certificado e pediu que 13 
todos os documentos que serão encaminhados para a secretaria sejam assinados com a assinatura eletrônica. 14 
1.3. A professora Mariana comunicou que a Programação do III Seminário Latino Americano sobre Ambiente 15 
Alimentar e Saúde já está pronta e que o evento conseguiu financiamento total e, por esse motivo, será gratuito. 16 
A docente informou o evento será realizado nos dias 28 e 29 de outubro e que enviará as informações para 17 
divulgação da secretaria do PPGSN. 1.4. A representante dos discentes do doutorado, Bruna, informou que a 18 
Comissão de Acolhimento organizará uma palestra, com a temática: Saúde mental e aprendizado, no dia 24 de 19 
agosto, às 17h, com a professora Luciana Hoffet. Além disso, a Comissão está organizando atividades para o mês 20 
de setembro, do setembro amarelo, em parceria com o Laboratório de Psicofisiologia, da professora Gabriela 21 
Guerra, e juntamente com o Cbiol. 1.5. O professor Albená informou que a Comissão do sucesso discente está se 22 
reunindo e definindo o instrumento para a coleta das informações e que o instrumento será enviado para a 23 
análise da Coordenação. 1.6. A professora Daniela informou que no dia onze de agosto, às 14h, haverá a 24 
Assembleia Geral do PPGSN e que conta com a presença de todos os membros do Colegiado. II) Expediente. 2.1. 25 
Aprovação da Ata nº 99. A professora Daniela propôs a aprovação da ata nº 99, enviada previamente aos 26 
membros, referente à reunião realizada no dia vinte de julho do ano de dois mil e vinte e um. A ata foi aprovada 27 
pelo Colegiado. III) Ordem do Dia. 3.1. Critérios de utilização do Proap. A professora Daniela explicou que o 28 
Colegiado precisa definir os critérios de utilização da verba do Proap 2021, conforme a divisão realizada na 29 
última reunião do Colegiado. A Presidente explicou que o PPGSN tem dois caminhos para utilizar o valor na 30 
rubrica de serviço de pessoa jurídica, na contratação do serviço de estatística: menor valor – verificar quais 31 
outros PPGs utilizariam o serviço e identificar o serviço de menor valor ou se há a previsão desse custo no 32 
projeto de pesquisa do professor, sendo aprovado em alguma instância (como Proppi ou agências de fomento). 33 
A docente ainda apresentou como o Colegiado definiu os critérios para distribuição da verba Proap no ano 34 
passado e, após ampla discussão, o Colegiado definiu que: 1. Rubrica de ressarcimento de publicação e 35 
tradução: a) artigos de publicação em que os discentes do PPGSN são primeiros autores/ revisões de traduções 36 
para artigos que os discentes do PPGSN são primeiros autores; b) publicação de artigos em que os discentes do 37 
PPGSN são coautores; c) revisão de tradução em artigos que os discentes do PPGSN são coautores. Como critério 38 
classificatório: maior Qualis Capes; e como critérios de desempate: maior número de orientações no PPGSN 39 
atualmente e maior carga horária ministrada em disciplinas do PPGSN (quadriênio 2017-2020 e 2021). 2. 40 
Rubrica: Material de consumo não estocável: critério para solicitação: ter orientação em andamento no PPGSN. 41 
Preferências: a) produtos com carta de exclusividade; b) pedidos que atendam ao uso de 42 
laboratório/equipamentos multiusuários; c) pedidos que atendam um maior número de professores (todos os 43 
professores integrantes do projeto devem ter orientação em andamento). 3. Rubrica de serviços de pessoa 44 
jurídica: serviços de projetos com discentes do PPGSN. Critérios de desempate: maior número de orientações no 45 
PPGSN atualmente e maior carga horária ministrada em disciplinas do PPGSN (quadriênio 2017-2020 e 2021). 46 
3.2. Comissões de Organização dos Editais de Processo Seletivo 2022. A professora Daniela explicou que o 47 
Colegiado já deve iniciar a organização dos editais para entrada de alunos de mestrado e doutorado de 2022. 48 
Após discussão, a Comissão formada por: Daniela, Gustavo, Karina, Marcella e Mariana foi aprovada pelo 49 
Colegiado. 3.3. Comissões do V Cisen e do Dia C da Ciência. A professora Daniela informou que na última 50 
reunião ficou decidido a composição da comissão para organização do V Cisen (Coordenador: docente, 02 51 
discentes do mestrado e 04 discentes do Doutorado) e do Dia C da Ciência (um discente do mestrado e três 52 
discentes do doutorado). Porém, mesmo após o envio de vários e-mails da secretaria e da coordenação, as 53 
comissões não foram preenchidas, faltando preencher 02 vagas de doutorados e do professor Coordenador do 54 
Cisen e 04 doutorandos no Dia C da Ciência. A professora Daniela explicou que o professor André Talvani 55 
manifestou interesse caso não houvesse outro docente interessado em ser o coordenador do evento. Após 56 
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discussão, a professora Melina manifestou interesse em ser a docente coordenadora e a doutoranda Bruna 57 
também manifestou interesse na Comissão do V Cisen. Além disso, a professora Daniela solicitou que as 58 
doutorandas enviassem mensagens aos colegas, convidando-os para compor a última vaga da Comissão. O 59 
Colegiado votou pela composição da Comissão do V Cisen formada pela professora Melina, pelas discentes de 60 
mestrado: Tainá e Ana Cláudia e pelas discentes de doutorado: Samara, Bruna e Débora. O Colegiado decidiu 61 
que não iria votar na Comissão do Dia C da Ciência, já que não houve doutorandos interessados, apenas a 62 
mestranda Aniele. 3.4. Disciplinas PPGSN. A professora Daniela comunicou que após a aprovação das disciplinas 63 
na última reunião, a secretaria teve que alterar o código da disciplina Estratégias de Análise Longitudinal de 64 
NUT501 para NUT432, visto que o primeiro código impedia uma aluna de realizar a matrícula. O Colegiado 65 
aprovou a alteração do código, a nova ementa e o programa de disciplina. Além disso, a professora Daniela 66 
explicou que entrou em contato com o Colegiado por e-mail, informando a resposta da professora Sônia que 67 
sugeriu verificar o feedback da primeira turma da disciplina para propor possíveis mudanças na carga horária da 68 
disciplina Princípios de biossegurança e biosseguridade (45h). A professora Sônia também encaminhou uma 69 
ementa mais completa e o plano de atividades. O Colegiado homologou a aprovação da ementa e do plano de 70 
atividade da disciplina NUT364 - Princípios de biossegurança e biosseguridade, com abstenção da professora 71 
Karina. 3.5. Solicitação de prorrogação do contrato de professora de professora visitante. A professora Daniela 72 
informou que o contrato da professora visitante Maria Del Carmen Bisi Molino se encerra em novembro e que a 73 
professora já manifestou interesse na prorrogação. A professora Daniela informou que a professora Maria Del 74 
Carmen tem contribuído muito para o PPGSN, principalmente para a área de saúde coletiva, conforme a carta 75 
enviada ao Colegiado. O Colegiado aprovou a prorrogação do contrato de professora visitante do PPGSN. 3.6. 76 
Julgamento das solicitações do corpo acadêmico. 3.6.1. Banca de Qualificação de Doutorado - Homologação 77 
da solicitação. Magda do Carmo Parajára. Orientadora: Adriana Lúcia Meireles. Membros Internos: Ísis Eloah 78 
Machado (titular) e Mariana Carvalho de Menezes. Membros Externos: Eduardo Augusto Fernandes Nilson 79 
(titular), Eliseu Verly Junior (titular), Rafael Moreira Claro (titular) e Renato Azeredo Teixeira. O Colegiado 80 
homologou a banca de Qualificação de Doutorado. 3.6.2. Banca de Defesa de Mestrado - Homologação da 81 
solicitação. 3.6.2.1. Carolina Ali Santos. Orientador: George Luiz Lins Machado Coelho. Membros Internos: Ísis 82 
Eloah Machado (titular) e Renata Cristina Rezende Macedo do Nascimento. Membros Externos: Bernardino 83 
Geraldo Alves Souto (titular) e Gustavo Machado Rocha. 3.6.2.2. Stéfani Miranda Castro. Orientador: Albená 84 
Nunes da Silva. Membros Internos: Lenice Kappes Becker (titular) e Kelerson Mauro Castro Pinto. Membros 85 
Externos: Débora Romualdo Lacerda (titular) e Marcelo Henrique Salviano de Faria. O Colegiado aprovou as 86 
bancas de Defesa de Mestrado. 3.6.3. Plano de Atividades de Estágio Docência. Planos de Atividades dos 87 
alunos: Alessandro Roberto Silveira Moreira; Aniele Magata Pinheiro; Larissa Vitalina de Medeiros Pires; Samara 88 
Silva de Moura; Tainá Cristina Damasceno Silva; Thais da Silva Sabião; Pedro Alves Machado Junior; Yago Martins 89 
Fortes; Érica Costa Rodrigues; Mayara Melo Moreira; Diovana Raspante de Oliveira Souza; Rafaela de Souza 90 
Oliveira; Aparecida Patricia Guimarães; Francine Rubim de Resende; Luiz Antônio Alves de Menezes Júnior. O 91 
professor Albená questionou a possibilidade de dois alunos fazerem estágio na mesma disciplina e foi 92 
respondido que sim, porém dependeria da carga horária. Com isso, verificou-se que não seria possível que os 93 
alunos Alessandro e Yago fizessem o estágio na mesma disciplina. O Colegiado aprovou os relatórios de estágio 94 
docência, com exceção do relatório do discente Yago Martins Fontes. 3.6.4. Cadastro de Coorientador. 3.6.4.1. 95 
Ana Cláudia Morito Neves. Solicitação da professora Júlia Cristina Cardoso Carraro para cadastro da professora 96 
Adriana Lúcia Meireles como coorientadora da discente Ana Cláudia Morito Neves. 3.6.4.2. Carolina Ali Santos. 97 
Solicitação do professor George Luiz Lins Machado Coelho para cadastro da professora Carolina Coimbra 98 
Marinho como coorientadora da discente Carolina Ali Santos. 3.6.5.3. Thaís da Silva Sabião. Solicitação do 99 
professor George Luiz Lins Machado Coelho para cadastro da professora Júlia Cristina Cardoso Carraro como 100 
coorientadora da discente Thaís da Silva Sabião. O Colegiado aprovou os cadastros de coorientadoras. 3.6.5. 101 
Prorrogação do Prazo de Qualificação de Doutorado. Solicitação do discente de doutorado Washington Martins 102 
Pontes, com ciência de seu orientador, professor André Talvani, para prorrogação do prazo de qualificação por 103 
mais dois meses, além da prorrogação já aprovada pelo Colegiado. Após ampla discussão, o Colegiado aprovou a 104 
prorrogação do prazo de qualificação do aluno sendo a data limite até 30 de novembro de 2021. 3.6.7. 105 
Prorrogação do Prazo de Defesa de Mestrado. Solicitação do professor Daniel Barbosa Coelho para prorrogação 106 
do prazo de defesa da discente Ana Carolina da Silva por mais dois meses. Foi pontuado que a discente já teve a 107 
prorrogação aprovada pelo Colegiado por mais seis meses. Após ampla discussão, o Colegiado aprovou a 108 
prorrogação do prazo de defesa da Ana Carolina, com prazo final até 31 de outubro de 2021. O Colegiado deixa 109 
claro que caso a discente não defenda com 36 meses, ela será desligada do PPGSN, conforme normativa da 110 
Proppi/UFOP. 3.6.8. Trancamento de disciplina. Solicitação da discente Thaís da Silva Sabião para trancamento 111 
da disciplina: NUT423 - Fundamentos de Saúde Coletiva, devido à sobreposição de horário desta com as 112 
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atividades desempenhadas no Estágio de Docência. O Colegiado aprovou o pedido de trancamento da disciplina 113 
da discente. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Marcella Barbosa, 114 
Secretária Executiva, e pela Presidente da reunião. 115 

116  
 

Profa. Daniela Caldeira Costa, 
Presidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marcella Barbosa Miranda Teixeira, 
Secretária Executiva. 


