
ATA REUNIÃO Nº105 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E NUTRIÇÃO

Aos catorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às catorze horas, por meio da Plataforma Google
Meet, realizou-se a reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição da Uni -
versidade Federal de Ouro Preto. Convocados pela Presidente, professora Daniela Caldeira Costa, comparece-
ram os seguintes membros: Albená Nunes da Silva, Ana Flávia Martins Silva (titular - Mestrado), Débora Nonato
Miranda de Toledo (suplente - Doutorado), Gustavo Silveira Breguez, Irene Carolina Sousa Justiniano (titular -
Doutorado), Karina Barbosa de Queiroz, Marcella Barbosa Miranda Teixeira (TAE - Suplente), Melina Oliveira de
Souza, Natália Caldeira de Carvalho, Patrícia Aparecida Pimenta Pereira e Tainá Cristina Damasceno Silva (su-
plente - Mestrado). As professoras Fernanda Guimarães Drummond e Silva e Mariana Carvalho de Menezes jus-
tificaram a ausência na reunião. I) Comunicação: 1.1. A professora Daniela comunicou a decisão do CUNI sobre o
adiamento da 2ª fase do retorno das atividades presenciais da UFOP, devido à pandemia e a dificuldade de aces-
sos a Ouro Preto. 1.2. A professora Daniela informou que está em andamento a tramitação de um acordo inter-
nacional entre o PPGSN e a Universidade Autônoma de Madrid, por meio da professora visitante Maria Del Car-
men Bisi Molina. 1.3. A Marcella solicitou a todos os docentes que atualizem o currículo lattes, pois já iniciou as
importações das produções do ano de 2021 na Plataforma Sucupira. 1.4. A professora Karina informou sobre o
e-mail enviado pela Fapemig sobre a necessidade de os bolsistas voltarem a residir em Minas Gerais e do fim da
prorrogação de bolsas devido à pandemia. A Marcella informou que os bolsistas Fapemig estão cientes dessas
decisões.  1.5. A doutoranda Irene perguntou se as reuniões do Colegiado continuarão sendo às segundas
terças-feiras de cada mês, para que ela possa avisar aos discentes para enviarem as solicitações ao Colegia -
do com antecedência. A professora Karina acredita que a data pode ser mantida, e poderá ser alterada caso al-
gum membro tenha problema com o horário ou em situações específicas.  II) Expediente. 2.1. Aprovação das
Atas nº 103 e 104. A professora Daniela propôs a aprovação das atas nº 103 e 104, enviada previamente aos
membros, referente às reuniões realizadas no dia catorze de dezembro de dois mil e vinte e um. As atas foram
aprovadas pelo Colegiado, com abstenção do Gustavo Breguez. III) Ordem do Dia. 3.1. Relatório Final V WebCi-
sen. A professora Daniela informou que a Comissão enviou o relatório com as atividades do evento. A Coordena-
dora agradeceu o empenho da Comissão e passou a palavra para a professora Melina. A professora Melina agra-
deceu a todos os palestrantes que contribuíram para o evento e agradeceu às discentes e pós-doutorandas que
participaram da Comissão Organizadora. O Colegiado aprovou por unanimidade o relatório do V WebCisen. 3.2.
Disciplinas 2022/1. A professora Daniela informou que foi solicitado aos professores as informações das discipli-
nas a serem ministradas em 2022/1. Os docentes enviaram os programas das disciplinas que serão ministradas
no formato remoto ou presencial, em concordância à decisão da UFOP. A Marcella apresentou o quadro de disci-
plinas 2022/1. Após discussão, o Colegiado aprovou o quadro de disciplinas de 2022/1, bem como os programas
das disciplinas.  3.4. Julgamento das solicitações acadêmicas. 3.4.1. Cadastro de Coorientador.  Solicitação da
professora Raquel de Deus Mendonça para cadastro do professor João Henrique Fabiano Mortareli como coori -
entador da discente Tainá Cristina Damasceno Silva. O Colegiado na última reunião aprovou esse cadastro de co-
orientador, porém o professor João não é doutor e por isso não pode ser coorientador. Dessa forma, o Colegiado
desaprovou o cadastro de coorientador. 3.4.2. Concessão de Créditos relativos a Estudos Especiais: Solicitação
do Pedro Alves Machado Júnior para concessão de créditos relativo ao curso realizado no curso de Capacitação
no Uso e Manejo de Animais de Laboratório em formato EAD, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, com
carga horária de 60h. O Colegiado aprovou a concessão de 04 créditos relativos a estudos especiais para o dis-
cente. 3.4.3.  Banca de Defesa de Mestrado.  Pedro Alves Machado Júnior.  Orientador:  Frank Silva  Bezerra.
Membros Internos: Katiane de Oliveira Pinto Coelho Nogueira (titular) e Laser Antônio Machado Oliveira. Mem-
bros Externos: Maria da Glória Rodrigues-Machado (titular), Akinori Cardozo Nagato. 3.4.4. Dispensa de Estágio
Docência. Solicitação da discente Ana Luiza Leite Costa, por ser docente do Departamento de Clínicas Pediátrica
e do Adulto na Escola de Medicina da UFOP, nas disciplinas: Semiologia Pediátrica I e II, Medicina Geral da Crian-
ça I e II, Internato Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria. 3.4.5. Prorrogação do Prazo de Defesa e de Bolsa de
Mestrado. Solicitação da discente Vitória Louise Teixeira e Silva para prorrogação do prazo de defesa e de bolsa
de mestrado por mais dois meses. A professora Daniela explicou que o Colegiado já autorizou a prorrogação de
defesa no PPGSN, sem a prorrogação da bolsa. A Marcella completou que o Colegiado aprovou a prorrogação de
bolsas de alunos de 2019, pois as pesquisas deles foram impactadas com a pandemia. Porém, os alunos de 2020
já iniciaram suas pesquisas com a pandemia. Após ampla discussão e apresentação do panorama das bolsas para
2022, o Colegiado aprovou a prorrogação do prazo de defesa da discente sem prorrogação da bolsa, com prazo
de defesa até 30 de abril de 2022. 3.4.6. Prorrogação do Prazo de Defesa de Mestrado. 3.4.6.1. Bruna Carolina
Rafael Barbosa. Solicitação para prorrogação da defesa até o dia 10 de abril, pelo atraso das análises estatísticas
da dissertação em decorrência dos problemas apresentados durante a análise de consistência do banco de da-
dos. 3.4.6.2. Lázaro Fernandes Lobo. Solicitação para prorrogação da defesa por 03 meses, pelos atrasos do cro-
nograma de desenvolvimento da pesquisa. 3.4.6.3. Nayara Resende Gomes. Solicitação para prorrogação da de-
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fesa até o dia 10 de abril, pelo atraso e imprevistos no experimento, como na dificuldade de acesso ao equipa -
mento sonicador de alta intensidade, que pertence ao Laboratório de Imunopatologia (LIMP) do Núcleo de Pes-
quisa em Ciências Biológicas (NUPEB), que ficou durante meses com acesso restrito para atender exclusivamente
às demandas para diagnóstico de coronavírus, bem como o fechamento do banco de leite da Santa Casa de Ouro
Preto. O Colegiado aprovou os pedidos de prorrogação de defesa. 3.4.7. Prorrogação do Prazo de Qualificação
de Mestrado. Solicitação da professora Aline Silva de Aguiar para prorrogação do prazo de qualificação de mes-
trado das discentes Diovana Raspante de Oliveira Souza e Letícia Paiva Milagres, para até 31 de março de 2022.
O Colegiado aprovou o pedido de prorrogação do prazo de qualificação.  3.4.8. Relatório de Estágio Docência.
Relatórios de Estágio Docência dos discentes: Alessandro Roberto Silveira Moreira, Aparecida Patrícia Guima-
rães, Francine Rubin de Resende, Larissa Vitalina de Medeiros Pires, Marcela Henriques Devêza, Michelle Barbo-
sa Lima e Pedro Alves Machado Júnior. O Colegiado aprovou os relatórios de estágio docência. 3.4.9. Plano de
Atividades de Estágio Docência. Planos de Atividades da discente Michelle Izabel Ferreira Mendes. O Colegiado
aprovou o plano de atividade de estágio docência.  3.4.10. Trancamento de Matrícula. Solicitação da discente
Thamyres Mayara dos Santos para trancamento do semestre de 2022/1. O Colegiado aprovou o trancamento de
matrícula. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Marcella Barbosa,
Secretária Executiva, e pela Presidente da reunião.

Profa. Daniela Caldeira Costa,
Presidente.

Marcella Barbosa Miranda Teixeira,
Secretária Executiva.
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