
ATA REUNIÃO Nº107 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E NUTRIÇÃO

Aos doze dias do mês de abril 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 Universida-
de Federal de Ouro Preto. Convocados pela Presidente, professora Karina Barbosa de Queiroz, compareceram os
seguintes membros: Albená Nunes da Silva, Débora Nonato Miranda de Toledo (suplente - Doutorado), Gustavo
Silveira Breguez, Marcella Barbosa Miranda Teixeira (TAE - Suplente), Melina Oliveira de Souza, Natália Caldeira
de Carvalho, Patrícia Aparecida Pimenta Pereira. Os membros Irene Carolina Sousa Justiniano (titular - Doutora-
do) e Mariana Carvalho de Menezes justificaram a ausência na reunião. I) Posse: A professora Karina deu posse à
professora Luciana Rodrigues da Cunha e às representantes discentes do mestrado, Tainá Cristina Damasceno
Silva (titular - Mestrado) e Iara Fernandes (suplente - Mestrado). Com a posse, os novos membros participaram
da reunião.  II) Comunicação: 2.1. A professora Karina comunicou que é importante que todos se atentem aos
protocolos de Segurança da UFOP e do Minas Consciente, com as medidas de segurança da Covid-19. Lembran-
do que o uso de máscaras é obrigatório em todos os ambientes da Universidade. 2.2. A professora Karina solicita
a todos os docentes, a pedido da Proppi, para cadastrarem os dados do Lattes no Sistema MinhaUFOP. As infor-
mações serão importantes para a geração de estatísticas sobre a produção científica, tecnológica e artística dos
docentes da UFOP. 2.3. A professora Karina informou que a Comissão de Disciplinas recebeu alguns feedbacks e
sugestões de docentes, para troca de nome das disciplinas e aumento de carga horária, por exemplo. Além dis-
so, a Presidente informou que a Comissão montará a nova matriz curricular, refazerá os códigos e alterará o regi-
mento do PPGSN. 2.4. A professora Karina comunicou que a Proppi solicitou aos discentes atenção especial com
o pós-defesa, enfatizando a importância de terem consciência do seu papel com a instituição, que não se limita a
ata de defesa. É necessário finalizar o processo e solicitar o diploma.  2.5. A professora Karina informou que a
UFOP teve 3 subprojetos aprovados no Edital FINEP – Manutenção de equipamentos, 1 do Cipharma e 2 do NU-
PEB, totalizando, aproximadamente, R$450.000,00. 2.6. A professora Karina comunicou que foi lançado o edital
Proppi-Progep para afastamento para pós-doc com contratação de substituto (13 vagas) para os docentes da
UFOP. 2.7. A professora Karina comunicou que a PROPPI lançou o edital interno para pós-doc estratégico, com
prazo até o dia 18 de abril para os programas de pós-graduação em consolidação se candidatarem. 2.8. A profes-
sora Karina comunicou que está tramitando no Conpep a Minuta para Cadastro de Projetos de Pesquisa na Uni -
versidade e que em breve a minuta será enviada ao CUNI. 2.9. A professora Karina informou que foi criada uma
comissão especial para atender ao item V da Resolução CUNI 1959, que trata do reconhecimento da carga horá-
ria docente na pós-graduação para todos os cursos da Universidade, destacando que a carga horária ministrada
na pós-graduação não pode ser ignorada pelos departamentos. III) Expediente. 3.1. Aprovação da Ata nº 106. A
professora Karina propôs a aprovação da ata nº 106 enviada previamente aos membros, referente à reunião rea-
lizada no dia oito de março de dois mil e vinte e dois. A ata foi aprovada pelo Colegiado com seis votos favorá -
veis e três abstenções. IV) Ordem do Dia. 4.1. Processo Seletivo PDSE. A professora Karina informou que foi rea-
lizado o processo seletivo interno do PPGSN do PDSE, tendo a aprovação da discente de doutorado Erica Costa
Rodrigues. O resultado foi enviado à Proppi e a discente foi aprovada no Processo Seletivo da Proppi. O Colegia -
do homologou o resultado do processo seletivo interno do PPGSN do PDSE, com oito votos favoráveis e uma
abstenção. 4.2. Processo Seletivo de Bolsista BDI. A professora Karina informou que foi realizado o processo se-
letivo do BDI, sendo selecionado o discente de graduação Pedro Henrique dos Santos. Além disso, a Presidente
informou que foi redigido o Plano de Atividades, descrevendo as atividades que serão realizadas pelo bolsista,
sob sua supervisão. O Colegiado homologou o resultado final do Processo Seletivo de Bolsista BDI e aprovou o
Plano de Atividades do bolsista, com oito votos favoráveis e uma abstenção. 4.3. Comissão de Acolhimento. A
professora Karina informou que alguns membros da Comissão de Acolhimento solicitaram exoneração, confor-
me pedido apresentado pela professora Júlia Cristina Cardoso Carraro. Dessa forma, a Presidente da Comissão, a
doutoranda Bruna Mota, solicitou ao Colegiado a aprovação da nova formação da comissão, composta por ela,
como presidente, e pelos docentes: André Talvani, Sônia Maria de Figueiredo e Gabriela Souza. A Presidente
pontuou não haver a necessidade da inclusão de novos membros na Comissão. Além disso, a Presidente da Co-
missão informa a próxima atividade que está sendo planejada: presença da Profa. Anliy Natsuyo Nashimoto Sar-
geant (DECEA/UFOP) que trabalhará com atemática de "Aikido: treinamento para a vida". A profa. Anliy é pro -
fessora da UFOP no Campus de João Monlevade e virá até Ouro Preto para realizar essa atividade com nosso
corpo acadêmico. A atividade será realizada na Escola de Educação Física. Além disso, em março a Comissão or -
ganizou uma palestra com a professora Sabrina Barroso, psicóloga e coordenadora do PPG em Psicologia da
UFTM, intitulada: "Conversa sobre saúde emocional da pós-graduação". O Colegiado aprovou por unanimidade a
formação da Comissão de Acolhimento.  4.4. Proap 2022. A professora Karina explicou que foi solicitado pela
Proppi que o PPGSN fizesse a distribuição do Proap. Como não havia tempo hábil para aguardar a reunião do Co-
legiado, a Coordenação aprovou a distribuição ad referendum, após consulta aos membros do Colegiado, sendo:
valor total recebido pelo PPGSN R$30.214,00, divididos em duas rubricas: a) material de consumo, no valor de
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R$15.000,00; b) ressarcimento de publicação de artigos e tradução, no valor de R$15.214,00. O Colegiado apro-
vou por unanimidade a homologação da distribuição do PROAP. A Marcella questionou se os critérios para utili-
zação dos recursos já não poderiam ser discutidos na reunião, e, após ampla discussão os critérios foram defini-
dos pelo Colegiado. 1) Rubrica de ressarcimento de publicação de artigos e tradução: será gasto de acordo com
as solicitações das demandas dos professores do PPGSN, por meio de chamadas, sendo respeitado os seguintes
critérios e preferências: a) artigos de publicação em que os discentes do PPGSN são primeiros autores/ revisões
de traduções para artigos que os discentes do PPGSN são primeiros autores;  b) publicação de artigos em que os
discentes do PPGSN são coautores; c) revisão de tradução em artigos que os discentes do PPGSN são coautores.
Critério classificatório: maior Qualis Capes; Critérios de desempate: maior número de orientações no PPGSN atu-
almente e maior carga horária ministrada em disciplinas do PPGSN (quadriênio 2017-2020 e 2021). 2) Rubrica de
Material de Consumo: Critério para solicitação: ter orientação em andamento no PPGSN. Preferências: a) produ-
tos com carta de exclusividade; b) pedidos que atendam ao uso de laboratório/equipamentos multiusuários; c)
pedidos que atendam um maior número de professores (todos os professores integrantes do projeto devem ter
orientação em andamento). Professores devem escolher uma das duas rubricas para participarem, nesta primei-
ra rodada. O Colegiado aprovou por unanimidade os critérios para utilização do Proap. 4.5. Edital Capes - Pós-
doc Estratégico. A professora Karina explicou que a Capes lançou o Edital nº16/2022 para apoiar o aperfeiçoa-
mento dos PPGs em consolidação e emergentes. Com isso, o PPGSN entra no grupo dos PPGs em consolidação e
poderá participar do Edital. A professora Karina explicou que antes o PPGSN tinha uma bolsa de pós-doutorado,
porém, com as mudanças da Capes, os PPGs foram impedidos de realizar a troca dos CPFs dos bolsistas e com
isso, o PPGSN perdeu a bolsa. Esse novo edital da Capes solicita um projeto para ser executado durante a con-
cessão da Bolsa e o projeto selecionado deve estar em concordância com as metas do PPGSN, para que o pós-
doutor contribua para a consolidação do Programa. A professora Karina informou que os prazos para execução
do edital são muito curtos e o PPGSN tem que realizar uma seleção do projeto interna e depois a Proppi realizará
a seleção no âmbito da Universidade, podendo submeter até 10 projetos. Diante dos prazos curtos, a Coordena-
ção, após consulta aos membros do Colegiado, decidiu ad referendum que a bolsa fosse para a linha de pesquisa
1: Bases experimentais em Saúde, Alimentos e Nutrição, já que a última bolsa de PNPD foi para a outra linha de
pesquisa, e que os critérios de elegibilidade seriam: projeto com aderência na Área de Nutrição; e não ter sido
contemplado com bolsa de pós-doc do PPGSN, garantindo a rotatividade entre os professores do programa.
Além disso, foi formada a Comissão de Seleção do Supervisor do Projeto, composta pelos docentes: Albená, Ma-
riana e Fernanda. O Colegiado homologou as decisões acerca do Edital Capes 16/2022, pós-doc estratégico. 4.6.
Evento: Lançamento de Livro e Curta metragem. A professora Karina informou que professora Maria del Car-
men Bisi Molina a procurou para apresentar a proposta de um evento a ser realizado no dia 16 de maio de 2022,
das 16h às 18h, com vistas à apresentação de produtos provenientes do projeto de pesquisa intitulado “Enfren-
tamento da Obesidade no Espírito Santo: do diagnóstico ao desenvolvimento de estratégias na Atenção Primária
à Saúde”, sob coordenação da Profª Maria del Carmen e participação da Profª Erika Cardoso dos Reis. O evento
ainda contará com uma palestra da Profª Mariana intitulada: "Uma lupa: Por que não é uma escolha individual?
A perspectiva do ambiente alimentar". A professora Karina entende que a realização desse evento pelo PPGSN é
uma oportunidade de divulgação do PPGSN e de possibilidade de ações de solidariedade entre o PPGSN e outros
PPGs. O Colegiado aprovou a realização do evento pelo PPGSN por unanimidade. 4.7. Julgamento das solicita-
ções acadêmicas. 4.7.1. Aproveitamento de Disciplina. Solicitação da doutoranda Bruna Aparecida Avelar para
aproveitamento da disciplina Nutrição em Saúde Pública (30h) em equivalência da disciplina NUT900 - Políticas e
Programas de Alimentação e Nutrição no Brasil (45h). Tendo o pedido, a secretaria solicitou um parecer para a
docente da disciplina NUT900. O parecer da professora Erika Reis foi para indeferimento do aproveitamento, vis-
to que a carga horária da disciplina cursada é inferior e pelo fato de a ementa apresentada não ser compatível
com a ementa da disciplina ofertada pelo PPGSN. O Colegiado indeferiu a solicitação de aproveitamento de dis-
ciplina da discente Bruna. 4.7.2. Aproveitamento de Créditos. Solicitação da doutoranda Miliane Martins de An-
drade Fagundes para concessão de seis créditos pela dissertação defendida. O Colegiado aprovou a solicitação
da discente. 4.7.3. Dispensa de Estágio Docência. 4.7.3.1. Rony Carlos las Casas Rodrigues. Solicitação do discen-
te por ter sido professor nos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Enfermagem e Medicina em diversas uni -
versidades:  Centro Universitário de Belo Horizonte – Uni-BH, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri – UFVJM, Universidade Federal de Minas Gerais - UFVJM e Faculdade Única de Contagem) nos cursos de
Educação Física, Fisioterapia, Enfermagem e Medicina. 4.7.3.2. Raíssa de Melo Matos Ferreira. Solicitação da dis-
cente por ter ministrado disciplinas durante os períodos de 2020/1 a 2021/2 na Unibras, nas disciplinas: Nutrição
e Longevidade (60h), Marketing e Nutrição (30h) e Nutrição Materno Infantil (60h). O Colegiado aprovou os pe-
didos de dispensa de estágio docência dos dois alunos. 4.7.4. Prorrogação de Qualificação de Mestrado (homo-
logação). Solicitação para prorrogação da qualificação de mestrado do discente Yago Martins Fortes por mais
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trinta dias, por motivos e saúde. O Colegiado homologou a prorrogação da qualificação do discente. 4.7.5. Banca
de Defesa de Mestrado. 4.7.5.1. Nayara Resende Gomes (homologação). Orientadora: Camila Carvalho Mene-
zes. Membros Internos: Melina Oliveira de Souza (titular) e Fernanda Guimarães Drummond e Silva. Membros
Externos: Christiane Mileib Vasconcelos (titular) e Mauro Ramalho Silva.  4.7.5.2. Vitória Louise Teixeira e Silva.
Orientador: André Talvani. Membros Internos: Melina Oliveira de Souza (titular) e Silvana Mara Luz Turbino Ri-
beiro. Membros Externos: Aline Luciano Horta (titular) e Ana Cláudia Alvarenga Carneiro. O Colegiado aprovou
as bancas de defesa de mestrado. 4.7.6. Banca de Qualificação de Mestrado. 4.7.6.1. Aparecida Patrícia Guima-
rães. Orientador: Emerson Cruz de Oliveira. Membros Internos: Daniela Caldeira Costa Calsavara (titular) e Albe-
ná Nunes Silva. Membros Externos: Fernanda Caetano Camini (titular) e Glaucy Rodrigues de Araújo.  4.7.6.2.
Cristina Maria de Oliveira Trindade (homologação). Orientadora: Lenice Kappes Becker. Membros Internos: Dani-
el Barbosa Coelho (titular) e Albená Nunes da Silva. Membros Externos: Marcos Daniel Motta Drummond (titu -
lar) e Kelerson Mauro de Castro Pinto.  4.7.6.3.  Yago Martins Fortes. Orientador: Albená Nunes da Silva. Mem-
bros Internos: Lenice Kappes Becker (titular) e Karina Barbosa de Queiroz. Membros Externos: Marcelo Henrique
Salviano de Faria (titular) e Débora Romualdo Lacerda. O Colegiado aprovou as bancas de qualificação de mes-
trado. 4.7.7. Banca de Qualificação de Doutorado (homologação). Zolder Marinho Silva. Orientador: André Tal-
vani. Membros internos: Sônia Maria de Figueiredo (titular) e Melina Oliveira de Souza. Membros externos: Ke-
lerson Mauro de Castro Pinto (titular), Guilherme de Paula Costa (titular), Valter Ferreira de Andrade Neto (titu -
lar) e Érica dos Santos Martins Duarte. O Colegiago homologou a banca de qualificação de doutorado. 4.7.8. Pla-
no de Atividades de Estágio Docência. Planos de Atividades dos discentes: Isabela Jesus de Deus, Letícia Mila-
gres Paiva, Miliane Martins de Andrade Fagundes, Rafaela de Souza Oliveira e Yago Martins Fortes. O Colegiado
aprovou por unanimidade os Planos de Atividades dos discentes. 4.7.9. Cadastro de Coorientador. 4.7.9.1. Soli-
citação da professora Raquel de Deus Mendonça para cadastro da professora Renata Adriele Lima Vieira como
coorientadora do discente Felipe Reis Stavaux Baudson.  4.7.9.2.  Solicitação da professora Karina Barbosa de
Queiroz para cadastro da professora Silvia de Paula Gomes como coorientadora da discente Isabela Jesus de
Deus. 4.7.9.3. Homologação da solicitação do professor Albená Nunes da Silva para cadastro do professor Samu-
el Penna Wanner como coorientador do discente Lázaro Fernandes Lobo. 4.7.9.4. Solicitação da professora Ra-
quel de Deus Mendonça para cadastro da professora Adriana Lúcia Meireles como coorientadora da discente
Priscila Pena Camargo. 4.7.9.5. Solicitação do professor Albená Nunes da Silva para cadastro do professor Hugo
Cesar Martins Costa como coorientador do discente Rony Carlos Las Casas Rodrigues. 4.7.9.6. Solicitação do pro-
fessor André Talvani para cadastro da Luiza Oliveira Perucci como coorientadora da discente Sirlaine Pio Gomes
da Silva. 4.7.10. Relatório de Estágio Docência. Relatórios de Estágio Docência dos discentes: Amanda Popolino
Diniz, Bruna Eugênia Ferreira Mota e Monique Louise Cassimiro Inácio. O Colegiado aprovou por unanimidade os
relatórios de estágio docência. 4.7.10. Relatório Final Estágio Pós-Doutoral. Relatório das atividades desenvolvi-
das no Estágio Pós-Doutoral Voluntário da Bárbara dos Santos Simões, no período de novembro de 2020 a outu-
bro de 2021, sob supervisão dos professores Adriana Lúcia Meireles e George Luiz Lins Machado Coelho. O Cole-
giado aprovou o Relatório Final do Estágio Pós-Doutoral. 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. Karina Barbosa de Queiroz,
Presidente.

Marcella Barbosa Miranda Teixeira,
Secretária Executiva.
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