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Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às oito horas, na sala da Diretoria 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 Presidente, professora Adriana Lúcia
Meireles, compareceram os seguintes membros: André Talvani, Bruna Eugênia Ferreira Mota, Daniela Caldeira
Costa, Fernanda Guimarães Drummond e Silva, Joana Ferreira do Amaral, Karina Barbosa de Queiroz, Marcella
Barbosa Miranda Teixeira e Gustavo Silveira Breguez (suplente), Mariana Carvalho de Menezes e Waléria de
Paula. I) Pauta única: Editais do Processo Seletivo Mestrado e Doutorado 2020 PPGSN. A professora Adriana
informou que era necessário aprovar os Editais dos Processos Seletivos de Mestrado e Doutorado 2020 do
PPGSN. Primeiramente sobre o Edital do Mestrado, a presidente informou que foram realizadas duas mudanças
já aprovadas na última reunião: seria realizada apenas um prova para as duas linhas de pesquisa do PPGSN e que
seria solicitado que os alunos entrassem em contato previamente com os orientadores do PPGSN para a
inscrição no Processo Seletivo. Após discussão, o Colegiado decidiu que os alunos do mestrado não precisarão
procurar os possíveis orientadores para a seleção, porém foi adicionado mais uma etapa do processo seletivo, a
análise da minuta do projeto de pesquisa (abstenção da Marcella), de caráter classificatório (abstenção da
Bruna, André e Karina). Para o edital do Doutorado, o Colegiado decidiu que a pontuação do currículo não será
de maneira proporcional ao candidato de maior classificação e que será realizado um quadro de referência para
a pontuação dos candidatos. Além disso, que a documentação do currículo será analisa nos anos de 2014 a 2019
e que o candidato deverá entregar na secretaria no prazo de até trinta dias da matrícula, a ata de defesa do
mestrado. Os editais serão revisados pela Bruna, Gustavo e Karina e posteriormente enviado para a análise
PROPP. 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.

