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Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze 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 Presidente, professora Adriana Lúcia
Meireles, compareceram os seguintes membros: André Talvani Pedrosa da Silva, Fernanda Guimarães
Drummond e Silva, Karina Barbosa de Queiroz, Lenice Kappes Becker Oliveira, Marcella Barbosa Miranda
Teixeira, Mariana Carvalho de Menezes e Patrícia Aparecida Pimenta Pereira. I) Posse: A professora Adriana deu
posse aos representantes discentes do mestrado: Daniel Muniz Okushima Alves (titular) e Waléria de Paula
(suplente), os novos membros participaram da reunião. Após verificar o quórum, a Presidente deu início à
reunião. II) Comunicação: 2.1. A professora Fernanda informou que a aluna do Equador que fará alguns
experimentos aqui na UFOP chegou e que a professora descobriu que a aluna é da graduação e não do
doutorado, conforme informado por e-mail pela aluna. A professora Fernanda explicou que no Equador para
conseguir o título de graduação, os alunos devem ter uma publicação em artigo de alto impacto – revistas Qualis
A1 ou A2. Foi relatado que a aluna possui muita experiência de laboratório e que trouxe muitas amostras que
não seria possível serem analisadas aqui. A professora Fernanda explicou que a aluna está cadastrada como
pesquisadora visitante no sistema da UFOP, porém ela é aluna da graduação. Dessa forma, foi sugerido que a
professora Fernanda oficializasse essa questão junto à CAINT e à PROPP, para regularizar a situação da aluna na
UFOP. 2.2. A professora Patrícia convidou a todos da reunião para participação da análise sensorial de geleia de
jabuticaba que ocorreria na ENUT no dia corrente. 2.3. A professora Adriana informou que na última reunião da
Câmara de Pesquisa de Pós-Graduação foi informado que a PROPP abrirá um Edital de professor visitante para
os Programas de Pós-Graduação da UFOP, com a implementação para agosto deste ano, podendo ser de três a
doze meses. Dessa forma, a professora Adriana solicitou que os professores verificassem quem teria interesse
para submissão da proposta, quando o Edital for divulgado, não podendo participar professores aposentados da
UFOP. 2.4. A presidente informou que na reunião da Câmara de Pós-Graduação a professora Renata Guerra, que
está organizando o evento Encontro de Saberes da UFOP, solicitou um envolvimento maior dos programas de
pós-graduação da UFOP na organização do evento e na proposição de atividades. A professora Adriana informou
que uma das possibilidades seria o oferecimento de minicursos, estande para divulgação do PPGSN, palestras,
entre outros. O professor André Talvani sugeriu que fosse enviado um ofício para a PROPP, para verificar se o
dinheiro arrecadado em minicursos que são pagos no Encontro de Saberes poderia ser revertido para os
Programas que os ministraram. III) Expediente. 3.1. Aprovação da Ata nº 76. A professora Adriana propôs a
aprovação da ata nº 76, enviada previamente aos membros, referente à reunião realizada no dia dez de abril de
dois mil e dezenove. A ata foi aprovada pelo Colegiado, com abstenção do representante discente Daniel e da
professora Karina. IV) Ordem do Dia. 4.1. Comissão Avaliadora do Processo Seletivo do Doutorado. A
professora Adriana comunicou que o Processo Seletivo do Doutorado estava em andamento, que foram treze
candidatos inscritos e que o Colegiado teria até o dia vinte de maio de 2019 para divulgar a Comissão Avaliadora
dos projetos de pesquisa e das entrevistas. Após leitura dos candidatos e verificação de impedimentos, a banca
examinadora foi composta pelas professoras Fernanda Guimarães Drummond e Silva, Lenice Kappes Becker e
Paula Martins Horta (UFMG), como titulares, e Luana Caroline Santos (UFMG), Silvia Nascimento de Freitas e
Elísio Alberto Evangelista, como suplentes. 4.2. Homologação do Resultado do PNPD. A Presidente informou
que o Processo Seletivo do Supervisor do PNPD teve dois candidatos: o professor Fernando Luiz Pereira de
Oliveira e a própria professora Adriana. A Comissão Avaliadora, formada pelas professoras Silvia Nascimentos de
Freitas, Renata Cristina R. M. Nascimento e Vanja Maria Veloso, avaliou a proposta dos dois candidatos e
verificou que o professor Fernando não atendia a um critério eliminatório, que era não possuir outro bolsista do
PNPD, conforme demonstrado no Currículo Lattes do candidato. Dessa forma, o professor Fernando foi
desclassificado e a professor Adriana foi classificada no Processo Seletivo. O Colegiado homologou o resultado
final do PNPD por unanimidade. 4.3. Recurso PROAP. A presidente comunicou que o PROAP ainda não havia
sido depositado na conta da UFOP, porém, fora requerido. Solicitou aos professores que enviassem as demandas
para o PPGSN se organizar. Na Câmara da Pós-Graduação, o Pró-Reitor informou que apenas 30% dos pedidos
feitos via recurso PROAP são recebidos pelos Programas. E que a PROPP verificou que são três programas que
conseguem comprar quase 100% do que solicitam e que realizará um treinamento para os outros programas.
Para não haver retorno, os programas terão até 31 de julho deste ano para gastar o valor do PROAP, referente à
rubrica do material de consumo. E depois desse tempo, com os valores que não foram gastos, a PROPP fará um
edital geral da UFOP, para manutenção de equipamentos e outros, para que os PPG’s possam enviar suas
demandas. A professora Adriana explicou que a PROPP está fazendo dessa maneira para que não retorne
dinheiro para a CAPES, como ocorreu nos anos anteriores. Além disso, a professora Adriana explicou que a
Coordenação enviou um e-mail aos professores solicitando as demandas de material de consumo ou para
ressarcimento de taxa de publicação/tradução de artigo e que foram treze professores que enviaram as
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demandas. E como sugestão do professor Sérgio Aquino, a professora Adriana propôs que fossem deslocados
dois mil reais da rubrica de diárias para a rubrica de materiais de consumo. Dessa forma, o Colegiado aprovou a
mudança de rubrica e também a distribuição dos recursos do PROAP de maneira igualitária entre os docentes
que solicitaram, dando um valor de R$769,23 para cada docente para gastarem em taxa de publicação/tradução
de artigos ou material de consumo. 4.4. Bolsas. A professora Adriana explicou que a discente Dahany Pamela
Acta Mateo defendeu o mestrado e que o Colegiado deveria definir para qual aluno a bolsa iria: para a última
aluna de 2018 que não possui bolsa ou para a aluna de 2019. Após discussão, o Colegiado decidiu que a bolsa irá
para a aluna Thaís da Silva Sabião, do ano de 2018. Todas as próximas bolsas que ficarem vagas a partir de agora
serão destinadas para os alunos de 2019. 4.5. Nova linha de pesquisa – PPGSN. A professora Adriana iniciou a
discussão sobre a inserção de uma nova linha de pesquisa do PPGSN, uma linha de Alimentos e Nutrição. Após
discussão, o Colegiado decidiu que o PPGSN vai verificar e estudar os professores que entrariam para essa nova
linha de pesquisa, além de enviar um e-mail para os professores para levantar possíveis nomes para a linha. 4.6.
Julgamento das solicitações do corpo acadêmico. 4.6.1. Prorrogação de Defesa. Pedido da professora Camila
Carvalho Menezes para a prorrogação de defesa da aluna Paola Machado Parreiras por mais dois meses, com
término em 31 de julho de 2019. O Colegiado aprovou o pedido de prorrogação de defesa. 4.6.2. Cadastro de
Coorientador. Pedido da professora Gabriela Guerra Leal de Souza para cadastrar a professora Rafaela Ramos
Campagnoli como coorientadora da aluna Bruna Eugênia Ferreira Mota. O Colegiado aprovou o pedido de
cadastro de coorientador da orientadora. 4.6.3. Concessão de Créditos. Pedido do aluno Francisco de Assis Dias
Martins Júnior para aproveitamento da disciplina NUP656 – Tópicos Especiais em Hipertensão, da professora
Andréia Carvalho Alzamora, cursada no Cbiol, com carga horária de 30h, obtendo a nota 9,0. O Colegiado
aprovou o pedido de aproveitamento do aluno. 4.6.4. Cadastro de Pesquisadora Voluntária. Pedido da
professora Patrícia Aparecida Pimenta Pereira para cadastro de pesquisadora voluntária da aluna Ana Clara
Costa Dias. Após discussão, o Colegiado não aprovou o pedido de cadastro da aluna como pesquisadora
voluntária no PPGSN. 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.

