
ATA REUNIÃO Nº102 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E NUTRIÇÃO 

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas, por meio da Plataforma 1 
Google Meet, realizou-se a reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição 2 
da Universidade Federal de Ouro Preto. Convocados pela Presidente, professora Daniela Caldeira Costa, 3 
compareceram os seguintes membros: Ana Flávia Martins Silva (titular - Mestrado), Fernanda Guimarães 4 
Drummond e Silva, George Luiz Lins Machado Coelho, Karina Barbosa de Queiroz, Marcella Barbosa Miranda 5 
Teixeira (suplente - TAE) e Natália Caldeira de Carvalho. Os membros Mariana Carvalho de Menezes e Melina 6 
Oliveira de Souza justificaram a ausência na reunião. Gustavo Silveira Breguez está no período de férias e, por 7 
esse motivo, não participou da reunião. I) Posse: A professora Daniela deu posse às representantes discentes 8 
do Doutorado Irene Carolina Sousa Justiniano (titular) e Débora Nonato Miranda de Toledo (suplente) e à 9 
docente Joana Ferreira do Amaral (participou da reunião a partir do ponto de pauta 3.3). Com a posse, os novos 10 
membros participaram da reunião.  II) Comunicação: 2.1. A professora Daniela comunicou que a doutoranda 11 
Bruna Mota informou que no mês de setembro a Comissão de Acolhimento promoveu dois dias de atividades 12 
referentes à campanha do setembro amarelo. Participaram cerca de 30 a 40 pessoas por dia de evento, sendo 13 
realizadas mesas redondas relacionadas à saúde mental, bem como promoção de prática de atividades físicas. A 14 
professora Daniela agradeceu a todos os participantes e colaboradores do evento, especialmente às professoras 15 
do programa Adriana, Gabriela e Lenice que promoveram atividades durante os dias do evento. Além disso, a 16 
doutoranda comunicou que na próxima terça-feira, dia 26 de outubro, a comissão promoverá uma palestra 17 
intitulada "Desigualdade de gênero: discussão sobre sociedade, trabalho e universidade", às 16h30, a ser 18 
ministrada pela Marcella. A professora Daniela convida a todos a participarem e nos ajudarem na divulgação do 19 
evento. 2.2. A professora Daniela informou que houve a prorrogação do contrato de professora visitante da 20 
Maria Del Carmen Bisi Molina e que ela ficará no PPGSN por mais um ano. 2.3. A doutoranda Irene informou que 21 
a Comissão de Sucesso Docente, composta por ela e pelas professoras Camila e Raquel, redigiram um relatório 22 
com as atividades da Comissão e será enviado para a apreciação do Colegiado. III) Expediente. 3.1. Processo 23 
Seletivo 2022. A professora Daniela explicou que na última reunião do Colegiado foi aprovada a formação da 24 
Banca Examinadora dos editais, sendo a do Mestrado formada pela Maria Del Carmen Bisi Molina (Presidente), 25 
Silvia de Paula Gomes e Márcio Schmiele, suplentes: Natália Caldeira de Carvalho e George Luiz Lins Machado 26 
Coelho. Porém, a professora Natália não poderá fazer parte da Banca, por estar oferecendo vaga no Edital. Dessa 27 
forma, a professora Daniela sugere a troca da Natália pela Nara Lage. O Colegiado aprovou a nova formação da 28 
banca examinadora do Mestrado. 3.2. Proap 2021. A professora Daniela comunicou que foram recebidos dois 29 
pedidos de ressarcimento de tradução, sendo: 1. Professor Daniel Barbosa: ressarcimento de tradução - valor 30 
total: R$3.541,49. Artigos: Ana Carolina Silva (Primeira autora), R$807,00, nome do artigo submetido; “Protein 31 
intake influences diagnostic parameters of sarcopenia in healthy elderly”, Revista: NUTRITION (Qualis A2-32 
Nutrição); Ana Carolina Silva (Primeira autora), R$1488,17, nome do artigo submetido; "Influence of alpha-33 
actinin-3 r577x polymorphism on muscle damage and the inflammatory response after an acute strength 34 
training session", Revista: BioMed Research International (Qualis B1-Nutrição); Ana Carolina Silva (Primeira 35 
autora), R$1246,32, nome do artigo submetido; “Effects of 12 weeks of strength training with progressive 36 
intensity on the diagnostic parameters of sarcopenia in individuals of advanced age”, Revista: Archives of 37 
Gerontology and Geriatrics (Qualis B1-Nutrição). 2. Lenice Kappes: ressarcimento de tradução - valor total: 38 
R$3.034,89. Artigo: Larissa Vitalina de Medeiros Pires (Primeira Autora), nome do artigo: “Association of vitamin 39 
consumption with cardiorespiratory fitness in adolescents (Journal of Nutrition and Metabolism, Qualis B1). O 40 
Colegiado aprovou as solicitações de ressarcimento dos professores Daniel e Lenice. A professora Daniela 41 
solicitou a homologação da decisão da transferência do valor de R$114,82 da rubrica de serviços de pessoas 42 
jurídicas para material de consumo, para complementação da compra de materiais da professora Luciana Cunha. 43 
O Colegiado homologou a decisão. A professora Daniela informou que os prazos para utilização dos recursos da 44 
rubrica de pessoa jurídica expiraram e que sugere que o valor dessa rubrica de R$2.885,18 seja transferido para 45 
a rubrica de ressarcimento de publicação/tradução/revisão. O Colegiado aprovou a mudança da rubrica. A 46 
Marcella explicou que o prazo para envio das solicitações de ressarcimento de publicação/tradução/revisão 47 
estabelecido pela PROF é até o dia três de dezembro. Dessa forma, como não haverá a reunião do Colegiado em 48 
novembro, ela sugere que o Colegiado estabeleça que todas as solicitações que forem enviadas sejam aceitas 49 
pela Coordenação, desde que alunos sejam autores ou coautores dos artigos. A professora Karina acrescentou 50 
que, caso ainda haja recurso, ela sugere que as solicitações de professores do PPGSN de artigos sem alunos 51 
sejam também aceitas para utilização do recurso disponível. A professora Daniela acrescentou que solicita aos 52 
docentes o uso responsável do dinheiro público, para que ele seja mais bem utilizado e distribuído, sugeriu que 53 
os docentes solicitem a revisão dos artigos e não a tradução e que sejam feitas em empresas de qualidade, mas 54 
que cobrem um valor mais acessível, evitando empresas que cobrem em dólar. O Colegiado aprovou as 55 
sugestões colocadas. 3.3. Comissão de disciplina. A professora Daniela passou a palavra para a professora 56 
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Karina, integrante da Comissão de Disciplina. A professora Karina informou que a Comissão discutiu várias 57 
questões acerca das disciplinas do PPGSN e trouxe algumas questões para discussão no colegiado. A professora 58 
Karina comunicou que a Comissão de Disciplinas sugere retirar as disciplinas NUT109 - Bioquímica Nutricional e 59 
NUT111 - Métodos Epidemiológicos Aplicados em Saúde e Nutrição como obrigatória para todos os alunos e 60 
mantê-las obrigatórias apenas para cada uma das linhas de pesquisa Bases experimentais em Saúde Alimentos e 61 
Nutrição e Saúde e Nutrição em indivíduos e coletividades, respectivamente. O Colegiado aprovou essa sugestão 62 
da Comissão. Outra questão discutida pela Comissão de Disciplinas foi a disciplina NUT107 – Seminários em 63 
Pesquisa. A Comissão sugere que tenha uma diminuição do número de exames para os alunos assistirem de 10 64 
para 04, 02 de cada linha de pesquisa e que a disciplina exija a apresentação do projeto de qualificação, após a 65 
disciplina de metodologia. Após ampla discussão, o Colegiado aprovou que a disciplina terá a duração de 02 66 
semestres, devendo os alunos assistirem a 4 defesas/qualificações do PPGSN, independentemente da linha de 67 
pesquisa, durante o ano, e apresentar a qualificação ao final do 2º semestre do 1º ano, após a disciplina de 68 
metodologia. A matrícula será realizada no 1º semestre do curso, e haverá uma reunião com o professor para 69 
explicar a dinâmica aos alunos. A professora Karina questionou o Colegiado se a Comissão terá a autorização 70 
para a realização da atualização da matriz de disciplina do PPGSN, enviando a proposta para apreciação do 71 
Colegiado. O Colegiado aprovou a autorização. A professora Karina informou que a Comissão de Disciplinas 72 
sugere que se torne uma comissão permanente, com caráter consultivo, para a avaliação das novas propostas de 73 
disciplinas. O Colegiado aprovou a solicitação e informou que o mandato da comissão é de um ano, com 74 
possibilidade de recondução pelo mesmo período. Por fim, a professora Karina informou que a Comissão de 75 
Disciplina sugere a aplicação de um questionário para os docentes do PPGSN, via Google Forms, para que eles 76 
possam colocar as informações da disciplina que ministram, como: número médio de alunos, ementa, 77 
diferenciação da disciplina com a disciplina ministrada na graduação, aderência, característica da disciplina 78 
(teórica ou metodológica). A docente completou que o intuito da Comissão é fazer um estudo com essas 79 
informações, para posteriormente propor a redistribuição, inclusão e eliminação de conteúdo, readequação de 80 
carga horária e junção ou divisão de disciplinas. Após discussão, o Colegiado aprovou o envio do questionário 81 
para os docentes do PPGSN e estabeleceu o prazo de até o dia 19 de novembro para o envio das respostas. O 82 
Colegiado destacou que o não preenchimento deste formulário no prazo resultará no entendimento de que a 83 
comissão estará livre para fazer as alterações necessárias. 3.4. Julgamento das solicitações acadêmicas. 3.4.1. 84 
Concessão de Créditos. Solicitação do discente Alessandro Roberto Silveira Moreira para concessão de créditos 85 
na disciplina EFI817 F – Tópicos Especiais: Fisiologia Aplicada ao Futebol (30h) e EFI817 F - Tópicos Especiais: 86 
Polimorfismos genéticos determinantes da performance de atletas de elite (30h), cursada Programa de Pós-87 
Graduação em Ciências do Esporte da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da 88 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Colegiado aprovou a solicitação do discente. 3.4.2. 89 
Prorrogação do Prazo de Qualificação de Doutorado – Homologação da solicitação. Solicitação da discente de 90 
doutorado Bruna Eugênia Ferreira Mota, com ciência de sua orientadora, professora Gabriela Guerra Leal de 91 
Souza, para prorrogação do prazo de qualificação por mais um mês, além da prorrogação já aprovada pelo 92 
Colegiado. O Colegiado homologou a decisão de prorrogação do prazo de qualificação da aluna sendo a data 93 
limite até 31 de outubro de 2021. 3.4.3. Banca de Qualificação de Doutorado - Homologação da solicitação. 94 
3.4.3.1. Bruna Eugênia Ferreira Mota. Orientadora: Gabriela Guerra Leal de Souza. Membros Internos: Camila 95 
Carvalho Menezes Salierno (titular), Melina Oliveira de Souza (titular) e Adriana Lúcia Meireles. Membros 96 
Externos: Daniela Silva Canella (titular), Isabela Villarinho de Paula Lobo (titular) e Luciana Hoffert Castro Cruz. 97 
3.4.3.2. Michelle Barbosa Lima. Orientadora: Patrícia Aparecida Pimenta Pereira. Membros Internos: Luciana 98 
Rodrigues da Cunha (titular), Natália Caldeira de Carvalho (titular) e Sônia Maria Figueiredo. Membros Externos: 99 
João de Deus Souza Carneiro (titular), Marcio Schmiele (titular) e Kelly Moreira Bezerra Gandra. 3.4.3.3. Priscilla 100 
Vilela dos Santos. Orientador: André Talvani. Membros Internos: Tatiana Prata Menezes (titular), Joana Ferreira 101 
do Amaral (titular) e Aline Silva de Aguiar. Membros Externos: Débora de Almeida Aloise (titular), Flávia Xavier 102 
Valente (titular) e Débora Maria Soares de Souza. 3.4.3.4. Thayzis de Paula Silva. Orientadora: Aline Silva de 103 
Aguiar. Membros Internos: Sônia Maria Figueiredo (titular), Melina Oliveira de Souza (titular), André Talvani 104 
(titular) e Joana Ferreira do Amaral. Membros Externos: Arise Garcia de Siqueira Galil (titular) e Arise Garcia de 105 
Siqueira Galil. O Colegiado homologou as bancas de Qualificação de Doutorado. 3.4.4. Prorrogação do Prazo de 106 
Defesa de Mestrado. Solicitação do professor Daniel Barbosa Coelho para prorrogação do prazo de defesa da 107 
discente Ana Carolina da Silva por mais 10 dias. Foi pontuado que a discente já teve a prorrogação aprovada 108 
pelo Colegiado por mais oito meses, até o dia 31 de outubro de 2021. O Colegiado aprovou a prorrogação do 109 
prazo de defesa da Ana Carolina. 3.4.5. Banca de Defesa de Mestrado - Homologação da solicitação. Ana 110 
Carolina da Silva. Orientador: Daniel Barbosa Coelho. Membros Internos: Emerson Cruz de Oliveira (titular) e 111 
Lenice Kappes Becker Oliveira. Membros Externos: João Batista Ferreira Junior (titular) e Christian Emmanuel. O 112 



ATA REUNIÃO Nº102 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E NUTRIÇÃO 

Colegiado aprovou a banca de Defesa de Mestrado. 3.4.6. Plano de Atividades de Estágio Docência – 113 
Homologação das solicitações. Planos de Atividades dos alunos: Bianca Iara Campos Coelho, Bruna Eugênia 114 
Ferreira Mota, Marcela Henrique Dêveza e Thaís da Silva Sabião. O Colegiado homologou a aprovação dos 115 
relatórios de estágio docência. 3.4.7. Relatório de Estágio Docência. Relatórios de Estágio Docência realizado 116 
pelas discentes Ana Cláudia Morito Neves, Anny Caroline Messias, Bruna Carolina Rafael Barbosa, Gabriela 117 
Fonseca Lopes, Hillary Nascimento Coletro, Larissa Fernanda Fonseca Guedes e Thaís da Silva Sabião. A docente 118 
Natália questionou a possibilidade de realização do estágio docência em disciplina que ainda não foi ministrada, 119 
já que o relatório da discente Gabriela Fonseca Lopes apresenta a realização na disciplina ALI115 - Planejamento 120 
de Cardápios para Coletividade Enferma ainda não foi ofertada. Após ampla discussão e verificação na matriz de 121 
encargos didáticos no DEALI no período de 2020/2, o Colegiado decidiu pela aprovação dos relatórios de estágio 122 
docência, com exceção do relatório da discente Gabriela Lopes. Será encaminhado em e-mail solicitando 123 
esclarecimentos sobre a disciplina apresentada no relatório. Além disso, o Colegiado decidiu que os Planos de 124 
Atividades devem ser aprovados primeiramente nas assembleias departamentais e depois encaminhados para o 125 
Colegiado do PPGSN. 3.4.8. Dispensa de Estágio Docência. Solicitação do doutorando Jacques Gabriel Alves 126 
Horta para dispensa do estágio docência por ter ministrado a disciplina MED393 - Internato Ambulatorial e 127 
Hospitalar – Clínica Médica, no período de 2014 a 2017. O Colegiado aprovou a solicitação do aproveitamento. 128 
3.4.9. Trancamento de disciplina. 3.4.9.1. Carla Eduarda Faustino Rocha. Trancamento da disciplina na 129 
disciplina NUT402 – Construção e análise de banco de dados, devido à impossibilidade de conciliação de 130 
horários. 3.4.9.2. Priscilla Vilela dos Santos. Trancamento da disciplina na disciplina NUT 365 – Aplicação da 131 
lipidômica no estudo de doenças inflamatórias, devido à impossibilidade de conciliação de horários. O Colegiado 132 
aprovou as solicitações de trancamento das matrículas. 3.4.10. Transferência de Orientação. 3.4.10.1. Priscilla 133 
Pena Camargo. Solicitação da professora Adriana Lúcia Meireles para transferência da orientação da discente de 134 
doutorado Priscilla Pena Camargo para a professora Raquel de Deus Mendonça. 3.4.10.2. Thaís da Silva Sabião. 135 
Solicitação do professor George Luiz Lins Machado Coelho para transferência da orientação da discente de 136 
doutorado Thaís da Silva para a professora Júlia Cristina Cardoso Carraro. Solicitou-se ainda que o professor 137 
George seja o coorientador da discente. O Colegiado aprovou as solicitações de transferência de orientação. 138 
3.4.11. Relatório Final PNPD. 3.4.11.1. Ana Maria Sampaio Rocha. Relatório das atividades desenvolvidas no 139 
Estágio Pós-Doutoral, no período de setembro de 2020 a agosto de 2021, sob supervisão do professor George 140 
Luiz Lins Machado Coelho. 3.4.11.2. Luciano Garcia Lourenção. Relatório das atividades desenvolvidas no 141 
Estágio Pós-Doutoral, no período de outubro de 2020 a setembro de 2021, sob supervisão do professor George 142 
Luiz Lins Machado Coelho e Adriana Lúcia Meireles. O Colegiado aprovou os Relatórios Finais do PNPD. 3.4.12. 143 
Pós-Doutorado Voluntário. Solicitação da Anabele Pires Santos para cadastro como pós-doutoranda voluntária, 144 
sob supervisão da professora Raquel de Deus Mendonça. O Colegiado aprovou o cadastro da Anabele como pós-145 
doutoranda voluntária. 3.4.13. Cadastro de Coorientador. Solicitação do professor George Luiz Lins Machado 146 
Coelho para cadastro do professor Luciano Garcia Lourenção como coorientador da discente Thamyres Mayara 147 
dos Santos. O Colegiado aprovou o cadastro de coorientador. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 148 
ata, que vai assinada por mim, Marcella Barbosa, Secretária Executiva, e pela Presidente da reunião. 149 

150  
 

Profa. Daniela Caldeira Costa, 
Presidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marcella Barbosa Miranda Teixeira, 
Secretária Executiva. 


