
ATA REUNIÃO Nº101 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E NUTRIÇÃO 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas, por meio da 1 
Plataforma Google Meet, realizou-se a reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Saúde 2 
e Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto. Convocados pela Presidente, professora Daniela Caldeira 3 
Costa, compareceram os seguintes membros: Albená Nunes da Silva, Bruna Eugênia Ferreira Mota, Fernanda 4 
Guimarães Drummond e Silva, Irene Carolina Sousa Justiniano (suplente - Doutorado), Marcella Barbosa 5 
Miranda Teixeira (suplente - TAE), Mariana Carvalho Menezes e Tainá Cristina Damasceno Silva (suplente - 6 
Mestrado). Os membros Gustavo Silveira Breguez e Melina Oliveira de Souza justificaram a ausência na reunião. 7 
A professora Karina Barbosa de Queiroz está no período de férias e, por esse motivo, não participou da 8 
reunião. I) Posse: A professora Daniela deu posse à professora Natália Caldeira de Carvalho e à representante 9 
discente, Ana Flávia Martins Silva. Com a posse, os novos membros participaram da reunião.  II) Comunicação: 10 
2.1. A professora Daniela informou que o PPGSN possui um novo pós-doutorando, advindo do Projeto da Covid-11 
19 do Professor George aprovado na Capes. Frederico Machado Almeida será supervisionado pela professora 12 
Adriana Lúcia Meireles. 2.2. A professora Daniela informou que houve a consulta ao corpo acadêmico do PPGSN 13 
sobre o interesse em fazer parte da Comissão dos Laboratórios Multiusuários de Pesquisa da Escola de Nutrição. 14 
Houve o interesse de alguns docentes e alunos do PPGSN, porém, após discussões, o CODENUT decidiu que será 15 
realizada a publicação de um edital para compor a referida comissão. 1.3. A doutoranda Bruna informou que nos 16 
dias 27 e 28 de setembro, a Comissão de Acolhimento do PPGSN, juntamente com a Comissão de Acolhimento 17 
do Cbiol estão organizando o evento: Setembro Amarelo. A Bruna informou que a divulgação do evento já foi 18 
realizada pela secretaria do PPGSN e reforçou o convite a todos. 1.4. O professor Albená agradeceu o trabalho 19 
árduo das discentes Bruna e Ana Flávia na Comissão de Sucesso Discente e informou que o instrumento de 20 
coleta já foi finalizado. III) Ordem do Dia. 3.1. Comissão do V Cisen. A professora Daniela explicou que na última 21 
reunião do Colegiado, foi aprovada a Comissão do V Cisen formada pela professora Melina, como coordenadora, 22 
pelas discentes de mestrado: Tainá e Ana Cláudia e pelas discentes de doutorado: Samara, Bruna e Débora. 23 
Porém, houve a retirada da discente de doutorado Bruna e a inserção das doutorandas Raíssa e Olívia. A 24 
doutoranda Bruna se colocou à disposição da Comissão para auxiliar, já que foi a coordenadora do IV Cisen. O 25 
Colegiado aprovou a composição da Comissão do V Cisen. 3.2. Homologação da oferta de 01 vaga no Programa 26 
de Formação de Professores de Educação Superior para a América Latina e o Caribe - PROLAC. A professora 27 
Daniela explicou que a secretaria entrou em contato para verificar os interessados em ofertar vaga de doutorado 28 
no Prolac. Houve o interesse do professor Frank Silva Bezerra pela abertura de vaga de doutorado com 29 
necessidade de mestrado e sem o oferecimento de bolsa. Dessa forma, o Colegiado aprovou a oferta de 01 vaga 30 
de doutorado no PROLAC. 3.3. Credenciamento de docentes Doutorado. A professora Daniela explicou que 31 
alguns docentes manifestaram interesse em orientar alunos de doutorado no Processo Seletivo de 2022, porém 32 
não atendiam automaticamente aos critérios de credenciamento. São eles: Júlia Cristina Cardoso Carraro: 33 
pontuação de 2017 a 2020 (210 pontos) e 2021 (150 pontos); Albená Nunes da Silva: 45h de disciplinas no 34 
quadriênio de 2017-2020; Mariana Carvalho de Menezes: 45h no quadriênio 2017-2020, 15h em 2021, 35 
publicação discente em 2021. A professora Daniela explicou que a Júlia atenderia os critérios, contando a 36 
pontuação de 2021, o que é interessante para o PPGSN, já que conta para a nova avaliação da Capes; o Albená 37 
ficou o período de um ano afastado para o pós-doutorado, então, proporcionalmente, também atende aos 38 
critérios; e a Mariana entrou no PPGSN em 2019, então proporcionalmente, também atende aos critérios. Após 39 
discussão, o Colegiado aprovou o credenciamento dos três docentes no doutorado. 3.4. Processo Seletivo 2022. 40 
A professora Daniela comunicou que a Comissão Organizadora do Processo Seletivo 2022 publicou os editais de 41 
mestrado e doutorado, sendo necessária a homologação do Colegiado. A professora ainda explicou que alguns 42 
professores perderam a data da solicitação de vagas no edital de mestrado e com o credenciamento dos novos 43 
professores do doutorado, será necessário realizar a errata nas vagas ofertadas. O Colegiado aprovou os editais 44 
de mestrado e doutorado, com a nova publicação da errata. Além disso, após consulta por e-mail aos membros 45 
do Colegiado, a Coordenação permitiu que novos docentes do PPGSN orientem um aluno no doutorado, 46 
permissão cedida no último processo seletivo. O Colegiado homologou a permissão da orientação. Por último, a 47 
professora Daniela sugere a formação da Banca Examinadora dos editais, formada por: Mestrado – Maria Del 48 
Carmen Bisi Molina (Presidente), Silvia de Paula Gomes e Márcio Schmiele, suplentes: Natália Caldeira de 49 
Carvalho e George Luiz Lins Machado Coelho; Doutorado – Fernanda Guimarães Drummond e Silva (Presidente), 50 
Raquel de Deus Mendonça e Uelinton Manoel Pinto, suplentes: Joana Ferreira do Amaral e Tatiana Amaral. O 51 
Colegiado aprovou as bancas examinadoras. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai 52 
assinada por mim, Marcella Barbosa, Secretária Executiva, e pela Presidente da reunião. 53 

54  
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