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Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, na
sala de Reuniões da Escola de Nutrição, realizou-se a reunião ordinária 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: Daniela Caldeira
Costa, Lenice Kappes Becker, Patrícia Aparecida Pimenta Pereira, Silvia Nascimento de Freitas e a
representante discente Laíse Mara Oliveira Miranda e da aluna Thaís da Silva Sabião. I) Posse: A professora
Adriana deu posse às Professoras Fernanda Guimarães Drummond e Silva e Mariana Menezes de Carvalho
e aos representantes técnicos-administrativos Marcella Barbosa Miranda Teixeira e Gustavo Silveira
Breguez (suplente). Com as posses, os novos membros participaram da reunião. Após verificar o quórum, a
Presidente deu início à reunião. II) Comunicação: 2.1. A professora Silvia informou que o contrato de
professora voluntária assinado com a UFOP termina em abril e ela deixará o PPGSN a partir dessa data. 2.2.
A professora Lenice informou que o equipamento calorimetria indireta precisa de novos sensores e que ela
tentou submeter ao Edital do FINEP, porém não conseguiu pela faixa de preço de custo do equipamento.
Segundo ela, os sensores estão na faixa de cinco mil reais e ela buscará outros meios para aquisição. A
professora Adriana informou que o PPGSN pode dar uma ajuda quando o PROAP vier, mas que não
conseguiria auxiliar com todo o valor. 2.3. A professora Daniela informou que foi na reunião da Câmara da
Pós-graduação. Segundo a professora, o Sérgio Francisco de Aquino, pró-reitor da PROPP, informou que a
partir deste ano os professores terão a opção de utilizar como gestora de projetos a FUNDEP em
substituição a FEOP. Além disso, a professora informou que o CNPq está com o Edital 01-2019 aberto que
tem como objetivo incentivar a cooperação entre programas de pós-graduação consolidados, notas 6 e 7, e
em consolidação, programas 4 e 5, por meio da concessão de bolsas de doutorado e intercâmbios. A
professora Daniela falou na possibilidade do PPGSN entrar em contato com o PPG da UFV e verificar com
eles a possibilidade de entrar no Edital. A professora Adriana solicitou à secretária que entrasse em contato
com a PROPP, demonstrando interesse no Edital. 2.4. A professora Fernanda informou que receberá uma
aluna do Doutorado do Equador para a realização de alguns experimentos aqui na UFOP. A professora
informou que está buscando os equipamentos, laboratórios e materiais necessários para atender à aluna. A
professora Adriana informou que será muito importante para o PPGSN para a questão da
internacionalização. 2.5. A professora Adriana comunicou que houve a chamada de todos os candidatos
excedentes do Processo Seletivo do PPGSN. Isso foi feito pelo fato de alguns professores terem procurado a
coordenação para solicitar a chamada, já que não foram procurados pelos alunos classificados. Foi deixado
claro a todos os excedentes que o PPGSN não disporá de bolsas para eles. 2.6. A professora Adriana
informou que esse ano haverá vários eventos na UFOP em comemoração aos cinquenta anos da instituição.
Dessa forma, a professora tinha conversado na coordenação sobre a possiblidade de realizar um evento e
chamar algum palestrante de fora para também fazer um evento comemorativo, já que haverá o início do
doutorado no PPGSN. A professora Daniela sugeriu que o PPGSN convidasse a professora Jaqueline Leite da
UFMG para ministrar uma palestra. Com isso, a professora Adriana convidou os membros do Colegiado a
enviarem sugestões e para auxiliá-la na organização desse evento. 2.7. A professora Adriana informou que
o quadro de disciplinas do primeiro semestre de dois mil e dezenove está pronto e foi enviado a todos os
professores e alunos por e-mail. III) Expediente. 3.1. Aprovação das Atas nº 72 e 73. A professora Adriana
propôs a aprovação das atas nº 72 e 73, enviadas previamente aos membros, referentes às reuniões
realizadas no dia treze de dezembro de dois mil e dezoito. As atas foram aprovadas pelo Colegiado, com
abstenção das professoras Fernanda e Mariana. IV) Ordem do Dia. 4.1. Solicitação de orientação. A
professora Adriana informou que no último credenciamento de professores, o Colegiado decidiu que os
novos integrantes poderiam orientar apenas um estudante. Porém, no Processo Seletivo de dois mil e
dezenove foram aprovados dois alunos do laboratório do professor Albená Nunes da Silva e o professor
informado da impossibilidade de orientar dois alunos, enviou uma carta de solicitação ao Colegiado. Além
disso, a professora Adriana informou que a professora Mariana também se dispôs a orientar dois alunos na
área de Saúde Coletiva. O Colegiado discutiu separadamente as duas solicitações e decidiu autorizar que os
professores Albená e Mariana orientem dois alunos, com abstenção da professora Mariana. Além disso, o
Colegiado decidiu que o professor Albená deverá cadastrar um coorientador para cada aluno, visto que
está de licença pós-doutoral fora do Brasil. 4.2. Bolsas PPGSN. A Presidente informou que são três tópicos
relacionados à bolsa que o Colegiado deve decidir, são eles: pedidos das alunas Ana Carla de Alcantara,
Géssica Aparecida Lopes, Lilian Maria Peixoto e Thaís da Silva Sabião; aprovação do Edital de Concessão e
Renovação de Bolsas; e solicitação de troca de bolsa da aluna Laise Mara Oliveira Miranda. A professora
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Adriana comunicou que as alunas enviaram a solicitação de reconsideração da decisão do Colegiado, na
reunião de dezembro de dois mil e dezoito, de que os excedentes de dois mil e dezoito não receberão
bolsa. A professora Adriana leu a solicitação das alunas e informou que agora o PPGSN tem outro cenário,
visto que a PROPP concederá uma nova bolsa temporária ao PPGSN por dozes meses e que soube
informalmente que a aluna Janaína Aparecida Vieira Nogueira não fará a renovação da bolsa em dois mil e
dezenove por motivo de vínculo empregatício. Após discussão, o colegiado decidiu que tanto a nova bolsa
cedida pela PROPP quanto a bolsa que ficará vaga da aluna Janaína serão cedidas às alunas de dois mil e
dezoito, para que mantenha o equilíbrio de dez bolsas para um ano e dez bolsas para outro ano, a
professora Fernanda e a discente Laise foram contra a decisão e teve a abstenção da professora Mariana.
Além disso, o Colegiado solicitou que na próxima reunião seja reavaliada a Regra de Concessão e
Renovação de Bolsas. A professora Adriana comunicou também sobre o pedido da Laise para troca da bolsa
da FAPEMIG para a bolsa CAPES, pelos atrasos de pagamento da bolsa. O Colegiado foi favorável à troca da
bolsa. A professora Adriana informou que deve ser aprovado o Edital de Renovação e Concessão de Bolsas
para os alunos de dois mil e dezoito. Após discussão e mudanças realizadas, o Colegiado aprovou o Edital.
Neste momento, a representante discente Laise e a aluna Thais saíram da Reunião. 4.3. Comissão do
Processo Seletivo do Doutorado. A presidente informou que é necessário a formação da Comissão do
Processo Seletivo do Doutorado. Após discussão, a Comissão foi formada, com votação unânime do
Colegiado, pelas professoras Daniela, Adriana, Mariana e Fernanda e pela técnica-administrativa Marcella.
A professora Adriana solicitou que a secretaria enviasse um e-mail à Comissão com os critérios do processo
seletivo do doutorado, enviado juntamente com a proposta do curso à CAPES. 4.4. Solicitação de diplomas.
A professora Adriana informou que recebeu o e-mail da aluna Acácia Antônia Gomes de Oliveira e Silva
solicitando ao PPGSN o prazo até meados de maio deste ano para envio da dissertação corrigida e dos
documentos necessários à concessão do título do mestrado. A professora Adriana explicou que a aluna,
orientada pela professora Luana Giatti Gonçalves, defendeu em novembro de dois mil e dezessete e
justificou o atraso na entrega dos documentos pelo fato de ter tido alterações nas análises de dados da
dissertação. Após discussão, o Colegiado decidiu que a aluna terá o prazo de até quinze de maio para enviar
a documentação faltante e que não terá mais direito à prorrogação desse prazo. 4.5. Julgamento das
solicitações do corpo acadêmico. 4.5.1. Prorrogação de Defesa. 4.5.1.1. Pedido da professora Camila
Carvalho Menezes para prorrogação da Defesa da aluna Paola Machado Parreiras por mais noventa dias, ou
seja, até trinta e um de maio deste ano. 4.5.1.2. Pedido do professor Frank Silva Bezerra para prorrogação
do prazo de defesa da aluna Andréa Cristiane Lopes da Silva por dois meses, além dos quatro meses que a
aluna tem direito pela licença maternidade, ou seja, até trinta e um de agosto deste ano. 4.5.1.3. Pedido do
professor Frank Silva Bezerra para prorrogação do prazo de defesa do aluno Jacques Gabriel Álvares Horta
por seis meses, ou seja, até trinta e um de agosto deste ano. 4.5.1.4. Pedido das professoras Adriana Lúcia
Meireles, Silvia Nascimento de Freitas e Raquel de Deus Mendonça para prorrogação do prazo de defesa da
aluna Larissa Freire Botelho por seis meses, ou seja, até trinta e um de agosto deste ano. O Colegiado
aprovou as solicitações de prorrogação de defesa. 4.5.2. Banca de Qualificação. 4.5.2.1. Géssica Aparecida
Lopes. Orientadora: Sônia Maria de Figueiredo. Membros internos: Eleonice Moreira Santos (titular) e Júlia
Cristina Cardoso Carraro. Membros externos: Priscila Cardoso Fidelis (titular) e Nancy Scardua Binda.
4.5.2.2. Patrícia da Silva César. Orientador: Renata Nascimento de Freitas. Membros internos: Daniela
Caldeira Costa (titular) e André Talvani Pedrosa da Silva. Membros externos: Simone de Vasconcelos
Generoso (titular) e Silvana Mara Turbino. 4.5.2.3. Pedro Henrique Paes Scott e Silva. Orientador: Mauro
César Isoldi. Membros internos: Gabriela Guerra Leal de Souza (titular) e Daniela Caldeira Costa. Membros
externos: Leonardo Máximo Cardoso (titular) e Andrea Grabe Guimarães. 4.5.2.4. Ana Beatriz Rezende
Paula. Orientador: Mauro César Isoldi. Membros internos: Daniela Caldeira Costa (titular) e André Talvani
Pedrosa da Silva. Membros externos: William de Castro Borges (titular) e Leonardo Máximo Cardoso.
4.5.2.5. Paula Soares dos Santos. Orientadora: Adriana Lúcia Meireles. Membros internos: Gabriela Guerra
Leal de Souza (titular) e Elaine Leandro Machado. Membros externos: Ana Lúcia Rissoni dos Santos Regis
(titular) e Angélica Alves Lima. 4.5.3. Banca de Defesa. 4.4.3.1. Natália Alves de Oliveira. Orientador: Sônia
Maria de Figueiredo. Membros internos: Aline Silva de Aguiar (titular) e Eleonice Moreira Santos. Membros
externos: Carolina Coimbra Marinho (titular) e Rachel Basques Caligiorne. 4.5.3.2. Keila Furbino Barbosa.
Orientador: George Luiz Lins Machado Coelho. Membros internos: Adriana Lúcia Meireles (titular) e Silvia
Nascimento de Freitas. Membros externos: Luana Giatti Gonçalves (titular) e Aline Dayrell Ferreira. 4.5.3.3.
Ayla Karine Fortunato. Orientador: André Talvani Pedrosa da Silva. Membros internos: Lenice Kappes
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Becker (titular) e Gabriela Guerra Leal de Souza. Membros externos: Daisy Motta Santos (titular) e Luiza
Oliveira Perucci. 4.5.3.4. Bruno Magalhães de Castro. Orientador: Daniel Barbosa Coelho. Membros
internos: Lenice Kappes Becker (titular) e André Talvani Pedrosa da Silva. Membros externos: Márcio Mário
Vieira (titular) e Rodrigo Cézar Ribeiro Diniz. O Colegiado aprovou por unanimidade as bancas de defesa.
4.5.4. Relatório de Estágio de Docência. 4.5.4.1. Bruna Eugênia Ferreira Mota. Relatório Final da aluna nas
disciplinas CBI197 - Fisiologia I e CBI705 – Estrutura de Tecidos e Órgãos A, com a supervisão da professora
Gabriela Guerra Leal de Souza. 4.5.4.2. Ana Beatriz Rezende Paula. Relatório Final da aluna nas disciplinas
CBI198 - Fisiologia II e CBI707 – Estrutura de Tecidos e Órgãos C, com a supervisão do professor Mauro
César Isoldi. O Colegiado aprovou os relatórios por unanimidade. 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. Adriana Lúcia Meireles,
Coordenadora.

Marcella Barbosa Miranda Teixeira,
Secretária Executiva.

