
ATA REUNIÃO Nº75 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E NUTRIÇÃO 

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze minutos, na sala de 1 
Reuniões da Escola de Nutrição, realizou-se a reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 2 
Saúde e Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto. Convocados pela Coordenadora, Professora Adriana 3 
Lúcia Meireles, compareceram os seguintes membros: Daniela Caldeira Costa, Fernanda Guimarães Drummond 4 
e Silva, Marcella Barbosa Miranda Teixeira, Mariana Menezes de Carvalho, Patrícia Aparecida Pimenta Pereira, 5 
Silvia Nascimento de Freitas e a representante discente Bruna Eugênia Ferreira Mota. I) Posse: A professora 6 
Adriana deu posse às professoras Lenice Kappes Becker Oliveira e Karina Barbosa de Queiroz. Com as posses, os 7 
novos membros participaram da reunião. A professora Adriana solicitou a inclusão de duas pautas para a 8 
reunião: laboratório EMED e Indicação para representação do Comitê de Assessoramento da CAPES. O Colegiado 9 
aprovou a inclusão das duas pautas. Após verificar o quórum, a Presidente deu início à reunião. II) Comunicação: 10 
2.1. A professora Silvia informou que o contrato de professora voluntária assinado com a UFOP termina em abril 11 
e essa foi a última reunião em que ela participou. 2.2. A professora Adriana informou que houve algumas 12 
mudanças nas implementações das bolsas do mestrado. Após a última reunião do Colegiado, a PROPP 13 
encaminhou um e-mail informando que as bolsas da FAPEMIG seriam cortadas. Dessa forma, o PPGSN teria 14 
perdido duas bolsas. Porém, eles enviaram um e-mail solicitando os nomes de duas alunas para eles fazerem a 15 
tentativa da implementação de bolsa e como os alunos novos ainda não tinham feito a matrícula e então não 16 
tinham solicitado bolsa, os nomes enviados foram das duas alunos de 2018, Géssica Aparecida Lopes e Ana Carla 17 
de Alcantara. Após esse tempo, no dia oito de março, sexta-feira à noite, foi enviado um e-mail para o PPGSN, 18 
informando que as duas alunas acima e as respectivas orientadoras deveriam fazer o cadastro na Plataforma 19 
Everest, pois havia a possibilidade de implantação das bolsas FAPEMIG. Dessa forma, as envolvidas foram 20 
informadas e a bolsa foi implementada. III) Expediente. 3.1. Aprovação da Ata nº 74. A professora Adriana 21 
propôs a aprovação da ata nº 74, enviada previamente aos membros, referente à reunião realizada no dia vinte 22 
e um de fevereiro de dois mil e dezenove. A ata foi aprovada pelo Colegiado, com abstenção da Bruna e da 23 
Karina. IV) Ordem do Dia. 4.1. Edital do Processo Seletivo do Doutorado. A Comissão formada pela Adriana, 24 
Daniela, Fernanda, Marcella e Mariana redigiu o Edital do Processo Seletivo. A professora Adriana todo o Edital e 25 
as modificações foram sendo realizadas. Após discussão, o Edital foi aprovado pelo Colegiado, sendo que o 26 
barema será revisto em outra reunião da Comissão e aprovado ad referendum pela professora Adriana. A 27 
Marcella informou que o Edital ainda passará pela PROPP para apreciação e só depois será divulgado.  4.2. 28 
PNPD. A Presidente informou que a bolsa do PNPD se encerra em abril e que foi enviado um e-mail para a 29 
professora Renata Nascimento de Freitas, atual supervisora do PNPD, para verificar o interesse em prorrogação 30 
da bolsa. A professora Renata informou que não irá solicitar a prorrogação. Dessa forma, o Colegiado aprovou 31 
uma Comissão para o Processo Seletivo do Supervisor do PNPD, formada pelas professoras Fernanda, Lenice e 32 
Silvia. 4.3. Regras de Concessão e Renovação de Bolsa. A presidente solicitou a retirada desse ponto de pauta 33 
da reunião e o Colegiado aprovou por unanimidade. A professora Patrícia saiu da reunião neste momento. 4.4. 34 
Indicação para representação do Comitê de Assessoramento da CAPES. A professora Adriana informou que o 35 
Fórum de Coordenadores de Programas da área da Nutrição solicitou a indicação de três professores que são 36 
bolsistas de produtividade Pq1 para representação no Comitê de Assessoramento da CAPES. Após discussão, o 37 
Colegiado decidiu indicar as professoras: Helen Hermana Miranda Hermsdorff (UFV), Maria Teresa Anselmo 38 
Olinto (UNISINOS) e Patrícia Constante Jaime (USP). 4.5. Laboratório EMED. A professora Adriana informou que 39 
o professor George enviou uma Carta ao PPGSN solicitando a associação do Laboratório de Epidemiologia (LEPI) 40 
da Escola de Medicina ao PPGSN. Após discussão, o Colegiado decidiu por associar o laboratório ao PPGSN. 4.6. 41 
Julgamento das solicitações do corpo acadêmico. 4.6.1. Banca de Defesa. 4.6.1.1. Ana Clara Costa Dias. 42 
Orientadora: Patrícia Aparecida Pimenta Pereira. Membros internos: Eleonice Moreira Santos (titular) e Daniela 43 
Caldeira Costa. Membros externos: João de Deus Souza Carneiro (titular) e Vanessa Rios de Souza. 4.6.2. 44 
Cadastro de Coorientador. Pedido do professor Albená Nunes da Silva para cadastrar a professora Ana Cristina 45 
Simões e Silva como coorientadora do aluno Lucas Soares Marcucci Barbosa. 4.6.2. Pedido de transferência de 46 
orientação. Pedido da professora Renata Nascimento de Freitas para a transferência de orientação da 47 
mestranda Patrícia da Silva César para a professora Joana Ferreira do Amaral. O Colegiado aprovou todas as 48 
solicitações do corpo acadêmico. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por 49 
mim, Marcella Barbosa, Secretária Executiva, e pela Presidente da reunião. 50 

 
 

Profa. Adriana Lúcia Meireles, 
Coordenadora. 

 
 

 
 
Marcella Barbosa Miranda Teixeira, 

Secretária Executiva. 


