
ATA REUNIÃO Nº108 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E NUTRIÇÃO

Aos dez dias do mês de maio 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), George
Luiz Lins Machado Coelho, Gustavo Silveira Breguez, Iara Fernandes (suplente - Mestrado), Luciana Rodrigues da
Cunha, Marcella Barbosa Miranda Teixeira (TAE - Suplente), Mariana Carvalho de Menezes, Melina Oliveira de
Souza, Natália Caldeira de Carvalho, Patrícia Aparecida Pimenta Pereira e Tainá Cristina Damasceno Silva (titular
- Mestrado). Os membros Fernanda Guimarães Drummond e Silva e Irene Carolina Sousa Justiniano (titular -
Doutorado) justificaram a ausência na reunião. A professora Karina solicitou a inclusão da ementa de Fisiolo-
gia e Imunologia do Exercício, para apreciação do Colegiado no primeiro ponto de pauta. O Colegiado apro -
vou a inserção da ementa. I)  Comunicação: 1.1. A professora Karina comunicou que a Proppi estava fazendo o
levantamento do impacto do auxílio pesquisador na UFOP e verificou que muitos pesquisadores estão inadim-
plentes. Esses pesquisadores devem prestar contas, porque estarão impedidos de submeter a outros editais. 1.2.
A professora Karina informou que no dia seis de maio encerrou a chamada do CNPq para bolsas de mestrado e
doutorado. Na UFOP, apenas dois PPGs são elegíveis para concorrer ao edital, que eram programas que tinham
bolsas anteriormente, não sendo o caso do PPGSN. 1.3. A professora Karina também informou que pelo segundo
ano consecutivo a UFOP foi ranqueada entre as melhores universidades do mundo no World University Rankings
2022. Ela está ocupando décimo oitavo lugar entre as instituições brasileiras e ficou em primeiro lugar entre as
instituições de Minas Gerais. 1.4. A professora Karina comunicou que o prazo de submissão de projeto de inicia-
ção científica foi prorrogado até o dia 13 de maio.  1.5. A professora Karina informou que a Proppi chamou à
atenção ao fato de apenas 60% dos servidores terem cadastrado o currículo Lattes no MinhaUFOP. 1.6. A profes-
sora Mariana comunicou que a Câmara dos Coordenadores da Pós-Graduação discutiram hoje o fato da UFOP
não preencher as vagas dos editais do PDSE e foi levantado que um dos pontos é a baixa proficiência em inglês
dos alunos. 1.7. A professora Mariana informou que será discutido no próximo CUNI a queda da IN90 e as impli-
cações na pós-graduação, tanto para docentes e discentes. O que foi informado é que a partir de seis de junho,
todas as  atividades da Universidade serão presenciais,  porém isso impactará  menos na pós-graduação,  mas
deve-se aguardar a discussão do CUNI. 1.8. A professora Mariana comunicou que a Proppi possui cotas de bolsas
de mestrado e doutorado da Capes para serem distribuídas para os PPGs e vai lançar um edital para distribuição
dessas bolsas, com critérios de elegibilidade e exclusão. A UFOP hoje possui 16 cursos de doutorado, sendo sete
cursos com bolsas desocupadas. Então os critérios de elegibilidade serão: o ano de abertura do programa (pro-
gramas que foram criados a partir de 2014 tem um peso maior do que o programa que foi criado antes de 2014);
mérito, como: número de titulares de bolsistas, quantidade de bolsas que o programa tem. Os PPGs poderão
concorrer a uma bolsa de mestrado e uma bolsa de doutorado.  1.9. A professora Mariana informou que será
apresentada uma minuta do calendário da pós-graduação para o segundo semestre: as matrículas começariam
em primeiro de agosto, as aulas dia dez de agosto e o período terminaria em dezessete de dezembro.  1.10. A
professora Mariana comunicou que o último ponto discutido na reunião da Câmara da Pós-Graduação foi a baixa
carga horária da docência nos PPGs da UFOP, tendo um número grande de professores que não ministraram ne-
nhuma disciplina desde 2018. A professora Mariana comentou que esse não seja um problema do PPGSN, mas é
algo que vai ser discutido nas próximas reuniões da Câmara. II) Expediente. 2.1. Aprovação da Ata nº 107. A pro-
fessora Karina propôs a aprovação da ata nº 107, enviada previamente aos membros, referente à reunião reali-
zada no dia doze de abril de dois mil e vinte e dois. A ata foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado. III) Or-
dem do Dia. 3.1. Comissão de Disciplinas. A professora Karina informou que a Comissão de Disciplinas realizou
algumas sugestões de junção de algumas disciplinas e alteração de carga horária e de nomes e os docentes envi -
aram as novas ementas para aprovação no Colegiado, são elas: Conceitos, mecanismos e metodologias para ca-
racterização e determinação de compostos bioativos em alimentos; Fisiologia e Imunologia do Exercício; Princí-
pios éticos aplicados à pesquisa; Técnicas Básicas de Laboratório aplicadas à Pesquisas em Saúde e Nutrição;
Tópicos Especiais em Saúde e Nutrição: Análise da expressão gênica; Tópicos Especiais em Saúde e Nutrição:
Fundamentos de Estudos Longitudinais; Tópicos especiais em Saúde e Nutrição: Métodos estatísticos avançados;
Tópicos Especiais em Saúde e Nutrição: Princípios de biossegurança e métodos para análise microbiológica de
alimentos; Tópicos Especiais em Saúde e Nutrição: Ritmos circadianos e sua influência na bioquímica, fisiologia e
nutrição; Tópicos Especiais em Saúde e Nutrição: Rotulagem e Avaliação Sensorial de Alimentos. O Colegiado
aprovou as ementas por unanimidade. A professora Karina explicou que a Comissão também discutiu sobre as
disciplinas obrigatórias e verificou que apenas no doutorado são computados créditos para os exames de qualifi-
cação e defesa. Após ampla discussão, o Colegiado aprovou a inserção de um crédito para a Qualificação de
Mestrado e dois créditos para a Defesa de Mestrado, com dez votos favoráveis e uma abstenção. 3.2. Necessida-
de de entrega de uma versão escrita após a qualificação. A professora Karina explicou que essa solicitação foi
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enviada pela professora Lenice e como o Regimento estava passando por alterações, achou pertinente trazer
essa discussão para o Colegiado, já que se refere ao parágrafo segundo do artigo 52. Após ampla discussão, o
Colegiado aprovou a retirada da necessidade da entrega da versão escrita da qualificação, com oito votos favorá-
veis, um voto contrário e uma abstenção. 3.3. Alteração do Regimento do PPGSN. A professora Karina explicou
que, primeiramente, foram feitas modificações pontuais na escrita, para facilitar o entendimento. Foi acrescen-
tado o número mínimo de quatro disciplinas obrigatórias a serem cursadas no mestrado e no doutorado. Foi co-
locada a possibilidade dos exames de qualificação e defesa serem por videoconferência. Foi diminuído o número
de membros na banca de qualificação de doutorado. Após discussão, o Colegiado aprovou as alterações no Regi-
mento por unanimidade. Nesse momento, o Gustavo saiu da reunião. 3.4. Edital Capes Bolsa de pós-doc. A pro-
fessora Karina explicou que a Capes publicou o Edital para distribuição de bolsas de pós-doutorado. Dessa for -
ma, os PPGs tinham que realizar uma seleção para concorrer ao Edital da UFOP. Na seleção interna do PPGSN, o
professor selecionado foi o professor Frank Silva Bezerra. A professora Karina comunicou que o PPGSN foi des-
classificado no Edital da Proppi, conseguindo apenas 42 pontos. O professor Frank solicitou que a Coordenação
entrasse com o recurso, porém, depois de conversar com a pró-reitora, a professora Karina entendeu que não
houve ilegalidade no processo e não teria justificativa para entrar com o recurso. Após ampla discussão, o Cole-
giado homologou o resultado do Edital do PPGSN para a bolsa de pós-doc por unanimidade. 3.5. Proap 2022. A
professora Karina explicou que no final do mês passado foi comunicado que o Fórum de Coordenadores será
presencial em Foz do Iguaçu, em outubro. E para que ela e a vice-coordenadora possam ir, é necessário alterar
as rubricas do Proap. A coordenação sugere que seja: R$1805,40 para diárias; R$3.000,00 para passagens aé-
reas; R$13.000,00 para material de consumo; e R$12.408,60 para ressarcimento de publicação e tradução de ar -
tigos, totalizando os R$30.214,00 recebidos. O Colegiado aprovou por unanimidade a mudança das rubricas do
Proap. A professora Melina saiu da reunião nesse momento. 3.6. Julgamento das solicitações do corpo acadê-
mico. 3.6.1. Concessão de Créditos. 3.6.1.1. Solicitação da doutoranda Débora Nonato Miranda de Toledo para
a concessão de seis créditos pela dissertação defendida. 3.6.1.2. Solicitação da doutoranda Irene Carolina Sousa
Justiniano para a concessão de créditos em disciplinas cursadas em outras instituições: Desenvolvimento e uso
de instrumentos para estudos em alimentação, nutrição e saúde (45h), cursada pelo Programa de Pós-Gradua-
ção em Alimentação, nutrição e saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; e Inferência Causal (60h),
cursada pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Maranhão. 3.6.1.3. So-
licitação da mestranda Isabela Jesus de Deus para a concessão de crédito na disciplina BIQ855 Tópicos em Bioin-
formática I - Abordagens para estudos de microbiomas - Do desenho experimental à análise de dados (16h), cur-
sada Programa Interunidades de Pós-Graduação em Bioinformática da Universidade Federal de Minas Gerais.
3.6.1.4. Solicitação da doutoranda Miliane Martins de Andrade Fagundes para a concessão de crédito na discipli-
na BIQ855 Tópicos em Bioinformática I - Abordagens para estudos de microbiomas - Do desenho experimental à
análise de dados (16h), cursada Programa Interunidades de Pós-Graduação em Bioinformática da Universidade
Federal de Minas Gerais. 3.6.1.5. Solicitação do doutorando Rony Carlos Las Casas Rodrigues para a concessão
de seis créditos pela dissertação defendida. 3.6.2. Banca de Defesa de Mestrado. Joice Silva Vieira Leal (homolo-
gação). Orientadora: Mariana Carvalho de Menezes. Membros Internos: Ísis Eloah Machado (titular) e Adriana
Lúcia Meireles. Membros Externos: Mariana Santos Felisbino Mendes (titular) e Fernanda Penido Matozinhos.
3.6.3. Banca de Qualificação de Doutorado. Thomás Viana de Souza. Orientador: George Luiz Lins Machado Coe-
lho. Membros Internos: Isis Eloah Machado (titular), Mariana Carvalho de Menezes (titular) e Adriana Lucia Mei -
reles. Membros Externos: Daniela Leite Fabrino (titular), Josefina Bressan (titular) e Carolina Coimbra Marinho.
3.6.4. Cadastro de Coorientador. Solicitação do professor Albená Nunes da Silva para cadastro da professora Ja-
naína Matos Moreira como coorientadora do discente Alessandro Roberto Silveira Moreira. 3.6.5. Relatório de
Estágio Docência. Relatório de Estágio Docência da discente Olívia Souza Honório. 3.6.6. Trancamento de Disci-
plina (homologação).  Solicitação da discente Larissa Fernanda Fonseca Guedes para trancamento da disciplina
NUT802 - Redação de Projetos Científicos. O Colegiado aprovou por unanimidade todas as solicitações do corpo
acadêmico. 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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