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Aos onze dias do mês de setembro 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: Daniela Caldeira Costa, Fernanda Guimarães Drummond e
Silva, Karina Barbosa de Queiroz, Lenice Kappes Becker Oliveira, Marcella Barbosa Miranda Teixeira e Gustavo
Silveira Breguez (suplente), Mariana Carvalho de Menezes, Daniel Muniz Okushima Alves e Waléria de Paula. I)
Posse: A professora Adriana deu posse às representantes discentes do doutorado: Bruna Eugênia Ferreira Mota
(titular) e Michelle Barbosa Lima (suplente) e para a professora Joana Ferreira do Amaral, representante da linha
de pesquisa da Bioquímica e Fisiopatologia da Nutrição. Os novos membros participaram da reunião. Após
verificar o quórum, a Presidente deu início à reunião. Neste momento, Michelle Barbosa Lima saiu da reunião. II)
Comunicação: 2.1. A professora Lenice informou sobre o equipamento da Calorimetria Indireta que está no
Laboratório de Análise Metabólica. O equipamento faz uma série de análises na área de ventilação e respiração
e a professora conversou com pneumologista da Escola de Medicina, e que uma das tentativas é fazer um
contrato de comodato com a EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) para garantir a manutenção
do equipamento e seu uso ser otimizado na UFOP. A professora informou que tentou participar do Edital de
Auxílio da PROPP, porém era apenas para manutenção e não compra de peças. A professora Adriana informou
que será necessária uma decisão do CODENUT sobre essa questão. 2.2. Gustavo informou que os pedidos dos
professores em materiais de consumo do PROAP foram enviados pelo sistema. Segundo ele, das cinco
solicitações, quatro estão ordenadas e uma para ordenação. Porém, ele explicou que um problema que sempre
ocorre é que os orçamentos enviados vencem e a CSU solicita novos orçamentos. Somente após envio dos novos
orçamentos, foi dado procedimento aos processos de compra. O PPGSN registrou a reclamação formalmente na
PROPP. Além disso, muitos materiais estocáveis não foram comprados pela UFOP por falta de verba, então os
professores estão recebendo apenas o que está disponível no estoque. 2.3. Marcella informou dois comunicados
da reunião da Câmara de Pós-Graduação da PROPP: o primeiro sobre as bolsas, que o PPGSN pode perder as
bolsas da CAPES ao renovar as mesmas no ano que vem, com o novo corte anunciado. Ela informou que o
cenário pode mudar, porém, é importante que o PPGSN saiba do pior cenário. A outra comunicação é sobre o
dia C da Ciência, que será dia vinte e três de outubro de 2019, quarta-feira, a PROPP está organizando e solicita
maior participação dos PPG’s. Será realizada uma reunião e a PROPP chamará os bolsistas do PNPD para
auxiliarem na organização. A ideia é que os PPG’s adotem uma escola de Ouro Preto para mostrar aos alunos
sobre ciência. Além da organização do Encontro de Saberes, chamando os PPG’s para participarem do evento.
2.4. A Adriana informou que a Marcella e Karina estão participando da organização do Processo Seletivo e que a
Comissão inseriu o nome delas nos Editais. III) Expediente. 3.1. Aprovação da Ata nº 79. A professora Adriana
propôs a aprovação da ata nº 79, enviada previamente aos membros, referente à reunião realizada no dia
quinze de agosto de dois mil e dezenove. A ata foi aprovada pelo Colegiado, com abstenção da Joana e Bruna.
Neste momento, a professora Mariana saiu da reunião. IV) Ordem do Dia. 4.1. Seminário do Meio Termo. A
professora Adriana apresentou dados gerais do PPGSN comparado a outros PPG’s da área de Nutrição da Capes.
Após isso, informou que o PPGSN deve se planejar para melhorar os indicadores para manter a nota. A
professora trouxe quatro questões para avaliação do Colegiado: a) permissão para os professores colaboradores
orientem no PPGSN. Adriana afirmou que havia um entendimento que os professores colaboradores não
poderiam orientar, porém no Seminário do Meio Termo ela percebeu que eles orientam nos PPG’s e que isso
seria interessante para aumentar o indicador de teses defendidas versus o número de professores permanentes.
O Colegiado aprovou que os professores colaboradores orientem; b) mudança da linha de pesquisa Nutrição e
Saúde Coletiva, para agregar mais professores. A professora Adriana explicou que as linhas de pesquisas do
PPGSN estão desequilibradas com o número de professores e que verificou as linhas de pesquisas de outros
PPG’s e umas das sugestões seria a Clínica e Epidemiologia Nutricional no lugar de Nutrição e Saúde Coletiva.
Após discussão, o Colegiado definiu que será feita uma consulta com os professores para uma posterior decisão;
c) critérios e obrigações para abertura de vagas nos Processos Seletivos. A professora explicou que os índices do
PPGSN de orientação concluída com o número de professores permanentes estão muito baixos, para isso, a
Comissão do Processo Seletivo sugeriu que os professores que não abriram vaga no processo seletivo de 2019
devam solicitar vaga(s) em 2020. Além disso, sugeriu que para abrir vagas, os professores devem ter pontuação
mínima de 150 pontos na área de Nutrição da CAPES, nos anos 2017 e 2018. Após discussão, o Colegiado decidiu
por aprovar os critérios; d) adiantamento de defesa de alunos não bolsistas. A professora Adriana informou que
seria interessante para o PPGSN que os alunos não bolsistas defendessem no final do ano anterior ao prazo de
defesa. Isso contaria no quadriênio como orientação concluída e aumentaria os indicadores do PPGSN. 4.2.
Processo Seletivo 2020. A professora Adriana informou que a comissão se reuniu e algumas modificações foram
realizadas nos Editais. A primeira delas é que o aluno deverá procurar um possível orientador para realizar a
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inscrição no Processo Seletivo, tanto do Mestrado tanto do Doutorado. Além disso, a professora Adriana sugeriu
que a prova do Processo Seletivo do Mestrado fosse unificada, ou seja, apenas uma prova para as duas linhas de
pesquisas, visto que o perfil desejado para o egresso do PPGSN é em Saúde e Nutrição. Após discussão o
Colegiado aprovou as propostas e solicitou que fosse realizada outra reunião extraordinária para que o
Colegiado aprovasse os Editais com as modificações aprovadas. 4.3. Edital Professor Visitante. A professora
Adriana informou que o Edital de professor Visitante já foi divulgado, após ad referendum da Coordenação,
porém era necessária a homologação do Colegiado. Após discussão, o Colegiado aprovou o Edital de professor
visitante. Após essa pauta, o Colegiado decidiu não dar continuidade à reunião, por questão de tempo, e marcou
uma reunião extraordinária para o dia dezoito de setembro de 2019, às 08h, para apreciação dos Editais dos
Processos Seletivos. 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.

