ATA REUNIÃO Nº82 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E NUTRIÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Aos nove dias do mês de outubro 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, Bruna Eugênia Ferreira Mota, Daniel Muniz
Okushima Alves, Daniela Caldeira Costa, Joana Ferreira do Amaral, Karina Barbosa de Queiroz, Marcella Barbosa
Miranda Teixeira e Gustavo Silveira Breguez (suplente), Mariana Carvalho de Menezes. A professora Adriana
solicitou a inclusão de um ponto de pauta: Comissão do Edital de Professor Visitante. O Colegiado aprovou a
inclusão da pauta por unanimidade. I) Comunicação: 1.1. A professora Adriana informou que a aluna Andressa
Camila Campos Soares, que já foi orientada pela professora Lenice Kappes Becker e atualmente orientada pelo
professor Daniel Barbosa Coelho, solicitou desligamento do PPGSN e enviou uma carta ao Colegiado. Após a
leitura da carta, a professora Adriana informou que o Programa está passando por alguns casos de
desligamentos e de mudanças de orientação. E com isso, o PPGSN deve traçar estratégias para que os alunos se
sintam mais acolhidos e que os professores sejam conscientizados para lidar com os alunos. Foi sugerido que
essas questões sejam tratadas na recepção de novos alunos e com os professores na Assembleia Geral do
PPGSN. A professora Adriana solicitou que essa questão seja colocada como ponto de pauta para a próxima
reunião e que os membros do Colegiado tragam sugestões de estratégias a serem adotadas. 1.2. A presidente
informou que a secretaria enviou e-mail solicitando que os professores enviassem, até o dia vinte e um de
outubro, pelo menos três questões para a prova do processo seletivo do mestrado. 1.3. A Adriana explicou que o
PPGSN está com precisando gastar o valor de R$1247,74, na rubrica de tradução que não foram gastos, e que
caso algum professor tivesse algum artigo para publicação, poderia usar esse valor. A professora Joana
demonstrou interesse e se comprometeu a solicitar orçamento para tradução de um artigo. Neste momento, a
professora Joana saiu da sala. 1.4. O Gustavo informou que este mês no almoxarifado da UFOP chegou álcool e
algumas outras solicitações dos professores que não tinha nos meses anteriores. Então ele solicitou esses
materiais e vai dividir entre os professores que solicitaram. II) Expediente. 2.1. Aprovação das Atas nº 80 e 81. A
professora Adriana propôs a aprovação das atas nº 80 e 81, enviada previamente aos membros, referentes às
reuniões realizadas nos dias onze e dezoito de setembro de dois mil e dezenove, respectivamente. A ata nº 80
foi aprovada, com abstenção do professor André, e ata nº81 foi aprovada, com abstenção do representante
discente Daniel. III) Ordem do Dia. 3.1. Credenciamento de docentes colaboradores. A professora Adriana
informou que a Coordenação enviou uma chamada para preencher três vagas de professores colaboradores no
PPGSN, devido ao fato de que professores colaboradores podem orientar e que o PPGSN decidiu que não abriria
vaga para professor permanente neste ano. O PPGSN recebeu cinco inscritos: Luciana Rodrigues Cunha, Ísis
Eloah Machado, Melina Oliveira de Souza, Natália Caldeira de Carvalho e Emerson Cruz de Oliveira. Os critérios
de avaliação divulgados na chamada foram: pontuação, de acordo com o Qualis Capes Nutrição e maior
aderência dos Projetos de Pesquisa com a área de Nutrição (descritos na Carta de Solicitação). Após discussão e
verificação dos critérios, o Colegiado decidiu credenciar os professores Ísis, Melina e Emerson. As professoras
Luciana e Natália não foram credenciadas pela pontuação e aderência às linhas de pesquisa do PPGSN,
respectivamente. Neste momento, a professora Joana retorna à reunião. 3.2. Retificação do Edital Mestrado e
Doutorado. A professora Adriana explicou que como foi realizado o credenciamento de professores
colaboradores, será necessário realizar a retificação do Edital do Mestrado para que os novos professores
ofereçam vagas no Processo Seletivo de 2020. Além disso, a Coordenação recebeu a solicitação da professora
Sônia Maria de Figueiredo para ser credenciada no doutorado e abrir vaga no processo seletivo de 2020. Após
discussão, o Colegiado decidiu realizar a retificação do Edital do Mestrado para inserir os professores
colaboradores credenciados, sendo que cada professor deve abrir uma vaga. Além disso, o Colegiado indeferiu a
solicitação da professora Sônia de credenciamento no doutorado, visto que o PPGSN está no meio do quadriênio
e está sofrendo diversas mudanças nas formas de avaliação pela CAPES. Dessa forma, esse não é o momento
ideal para a inclusão de docentes permanentes no mestrado e doutorado. A inclusão de professores
permanentes impacta o denominador de diversos indicadores, subestimando a nossa produção; o Edital
publicado recentemente é um edital extraordinário, visto que já houve processo seletivo em 2019, e tem o
intuito de normalizar o período de entrada dos doutorandos (no começo do ano e não no meio do ano como foi
o primeiro edital). Ou seja, para o ano de 2019, o Colegiado está aumentando as vagas que já foram
disponibilizadas no Edital do primeiro semestre de 2019. Além disso, não haveria tempo hábil para realizar um
credenciamento que permitisse a todos os professores se credenciarem no doutorado; e, no próximo ano,
haverá um recredenciamento para o novo quadriênio 2021/2024, no qual todos os professores já credenciados
no PPGSN e novos docentes interessados serão avaliados. 3.3. Critérios de Distribuição de Bolsas. A professora
Adriana explicou que o Colegiado deve decidir como ficará os critérios de distribuição de bolsas, já que o último
critério aprovado pelo Colegiado foi específico para o Edital de Doutorado 2019, e, além disso, houve a mudança
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do edital no mestrado, sendo a mesma prova para ambas as linhas de pesquisa. Após discussão, o Colegiado
decidiu, com abstenção da professora Mariana, que o critério a ser utilizado para distribuição das bolsas de
mestrado e doutorado será a classificação no processo seletivo, sem divisão das bolsas por linha de pesquisa.
3.4. Solicitação de diplomas. O Colegiado aprovou a retirada de pauta, para que essa solicitação passe pela
PROPP, antes da decisão do Colegiado. 3.5. Comissão – Edital Professor Visitante. A professora Adriana
informou que o processo da seleção de professor visitante ocorrerá no período de quatro a oito de novembro,
antes da próxima reunião do Colegiado. Então, a Comissão deve ser aprovada na reunião de outubro. Após
discussão, o Colegiado decidiu por aprovar a Comissão composta pelas professoras Adriana, Mariana e Joana.
3.6. Julgamento das solicitações do corpo acadêmico. 3.6.1. Cadastro de Coorientador. 3.6.1.1. Pedido da
professora Júlia Cristina Cardoso Carraro para cadastrar a professora Raquel de Deus Mendonça como
coorientadora da aluna Fátima Costa de Oliveira. 3.6.1.2. Pedido da professora Milene Cristine Pessoa para
cadastrar a professora Larissa Loures Mendes como coorientadora da aluna Melissa Luciana de Araújo. 3.6.1.2.
Pedido da professora Gabriela Guerra Leal de Souza para cadastrar a professora Isabel de Paula Antunes David
como coorientadora da aluna Bruna Eugênia Ferreira Mota. O Colegiado aprovou os pedidos de cadastro de
coorientadores das orientadoras. 3.6.2. Relatório de Estágio Docente. Aprovação do Relatório do Estágio
Docente dos alunos: Patrícia da Silva César e Mirela Pena Fagundes. O Colegiado aprovou os relatórios de
Estágio Docente. 3.6.3. Aprovação de Disciplina. Apresentação da ementa da disciplina pela professora Karina
intitulada: “Análise da Expressão Gênica aplicada a estudos de Saúde e Nutrição”, com carga horária de quarenta
e cinco horas. Após discussão, o Colegiado decidiu por aprovar a disciplina, sendo que essa deverá ser ministrada
bianualmente. 3.6.4. Disciplina Elaboração e Redação de Artigos Científicos. A professora Adriana explicou que
a disciplina, que é obrigatória no mestrado, é também no doutorado e que os alunos que fizeram mestrado no
PPGSN estavam solicitando aproveitamento. Após discussão, o Colegiado decidiu aprovar o aproveitamento dos
alunos que cursaram a disciplina Elaboração e Redação de Artigos Científicos no mestrado para o doutorado.
3.6.5. Concessão de Créditos. 3.6.5.1. Carolina Ali Santos. Solicitação da aluna para aproveitamento do Estágio
Docente, já que a aluna é docente na UFOP no departamento de Medicina nas disciplinas: CPA002 – Semiologia
I, CPA015 – Infectologia e Medicina Tropical. 3.6.5.2. Melissa Luciana de Araújo. Solicitação da aluna para
concessão de créditos em disciplinas cursadas no mestrado: MPS895 – Seminários em Epidemiologia (02
créditos), GEO896 – Tópicos Especiais – Saúde e espaço urbano: abordagens interdisciplinares (04 créditos). O
Colegiado aprovou as solicitações das alunas por unanimidade. 3.6.6. Relatório PNPD. Relatório final da exbolsista PNPD, Daniela Pala. O Colegiado aprovou o relatório. 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.

