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Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sala 51 da Escola
de Nutrição, realizou-se a reunião extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Saúde e
Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto. Convocados pela Coordenadora, Professora Adriana Lúcia
Meireles, compareceram os seguintes membros: André Talvani Pedrosa da Silva, Daniela Caldeira Costa,
George Luiz Lins Machado Coelho, Lenice Kappes Becker, Silva Nascimento de Freitas e a representante
discente Bruna Eugênia Ferreira Mota. A presidente solicitou que além da pauta do Doutorado, serão
apresentadas outras pautas que não foram tratadas na última reunião pelo fato de não havido quórum. O
Colegiado aprovou essa solicitação e decidiu que a pauta do doutorado ficasse por último. I) Comunicação:
1.1. A professora Adriana informou que o II Curso de Integração ocorreu de forma satisfatória. Além disso,
a secretária Marcella Barbosa informou que sobrou um valor de R$324,40 e que a proposta é investir esse
dinheiro no próprio PPGSN em materiais que não são possíveis comprar com o PROAP, por exemplo, jarra
de água, uma toalha de mesa, um enfeite de mesa e também fazer uma faixa padrão do PPGSN para ser
usada em eventos. 1.2. A professora Adriana informou que houve a reunião da Câmara de Pós-Graduação e
que um dos assuntos que foram tratados foi a não aprovação do projeto da UFOP no
PRINT/Internacionalização e que o parecer da CAPES deixou claro o tanto que a UFOP ainda precisa
melhorar na pesquisa. Além disso, a Marcella Barbosa completou que na reunião foi decidido que todos os
Programas deverão atualizar suas ementas e referências bibliográficas de suas disciplinas nas línguas
portuguesa, inglesa e espanhola até o dia 21 de dezembro de 2018. 1.3. A professora Adriana apresentou a
tabela com os gastos do PPGSN com o valor recebido do PROAP e pediu que a Marcella Barbosa informasse
os gastos realizados. Os recursos foram utilizados principalmente com materiais de consumo (reagentes),
tradução e diárias para bancas e eventos. Além disso, foi informado que o PPGSN contribuiu com R$150
para a aquisição de peças de uma autoclave do CCA. 1.4. A professora Adriana comunicou que a
Coordenação do PPGSN pensou em realizar uma Assembleia Geral de professores e alunos para abordar
assuntos como: a avaliação do ano de 2018; perspectivas para a próxima avaliação quadrienal;
apresentação do curso de Doutorado. A data do evento foi marcada para o dia 23 de novembro de 2018, às
9h. II) Expediente. 2.1. Aprovação da Ata nº 68. A professora Adriana propôs a aprovação da ata nº 68,
enviada previamente aos membros, referente à reunião ocorrida no dia seis de setembro deste ano. A ata
foi aprovada pelo Colegiado, com abstenção dos professores Silvia e George. 2.2. Aprovação da Ata nº 69.
A professora Adriana propôs a aprovação da ata nº 69, enviada previamente aos membros, referente à
reunião que foi convocada, porém não teve quórum, no dia quatro de outubro deste ano. A ata foi
aprovada pelo Colegiado, com abstenção dos professores Silvia, George e André. III) Ordem do Dia. 3.1.
Credenciamento de docentes. A professora Adriana explicou que foi divulgado o período de inscrição, de
11 a 26 de setembro, para credenciamento de docentes permanentes no PPGSN. Dessa forma, se
inscreveram os professores: Albená Nunes da Silva, Karina Barbosa de Queiroz, Júlia Cristina Cardoso
Carraro (todos atuais professores colaboradores do Programa), Fernanda Guimarães Drummond e Silva,
Joana Ferreira do Amaral, Melina Oliveira de Souza e Luciana Rodrigues da Cunha – para a linha de Pesquisa
Bioquímica e Fisiopatologia da Nutrição – e Mariana Carvalho Menezes – para a linha de Pesquisa Nutrição
em Saúde Coletiva. Após discussão e análise da documentação apresentada pelos professores e dos
critérios para credenciamento, o Colegiado decidiu por credenciar como permanente os professores:
Albená, Karina, Júlia, Fernanda, Joana e Mariana. Cada um desses professores poderá orientar um aluno
que for aprovado no Processo Seletivo de 2019. As professoras Melina e Luciana não cumprem os critérios
para credenciamento como professoras permanentes e, neste momento, não há vaga para professores
colaboradores no PPGSN (há um limite de 20% do número total de professores). 3.2. Processo Seletivo
2019. A professora Adriana informou que o Edital do Processo Seletivo 2019 foi aprovado ad referendum,
pelo fato de que as inscrições começaram no dia 05 de outubro. Além disso, que as professoras Júlia
Cristina Cardoso Carraro e Eleonice Moreira dos Santos não puderam participar da Comissão do Processo
Seletivo, sendo substituídas pelas professoras Adriana Lúcia Meireles, Daniela Caldeira Costa e contará
também com a Marcella Barbosa. Dessa forma, o Colegiado aprovou por unanimidade a nova Comissão e o
Edital. 3.3. Julgamento das solicitações do corpo acadêmico. 3.3.1. Banca de Qualificação. Thomás Viana
de Souza. Orientador: George Luiz Lins Machado Coelho. Membros internos: Júlia Cristina Cardoso Carraro
(titular) e Daniela Caldeira Costa. Membros externos: Daniela Leite Fabrino (titular) e Fausto Aloísio
Pedrosa Pimenta. O Colegiado aprovou por unanimidade a banca de qualificação. 3.3.2. Cadastro de
Coorientador. 3.3.2.1. Pedido da professora Adriana Lúcia Meireles para o cadastro de Fernando Luiz
Pereira de Oliveria como coorientador da aluna Ana Carla de Alcantara. 3.3.5.2. Pedido da professora
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Patrícia Aparecida Pimenta Pereira para o cadastro de Kelly Moreira Bezerra Gandra como coorientadora
da aluna Vitória Regina Pinto. O Colegiado aprovou por unanimidade as solicitações de cadastramento de
coorientadores. 3.4. Doutorado. A professora Adriana leu a Ficha de Avaliação da banca examinadora do
Projeto de Doutorado, que tratou do parecer favorável à abertura do Curso no PPGSN. A Presidente
informou que o primeiro passo será uma reunião com o professor Sérgio Aquino, Pró-Reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação para verificar o número de bolsas e outras questões referentes ao Doutorado. Além disso, o
Colegiado instituiu uma Comissão, formada pelas professoras: Silvia, Adriana, Daniela, Lenice e pela
discente Bruna, para avaliar as disciplinas de mestrado e doutorado, além de rever os critérios de
credenciamento e recredenciamento do PPGSN. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata,
que vai assinada por mim, Marcella Barbosa, Secretária Executiva, e pelo Presidente da reunião.

Profa. Adriana Lúcia Meireles,
Coordenadora.

Marcella Barbosa Miranda Teixeira,
Secretária Executiva.

