ATA REUNIÃO Nº88 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E NUTRIÇÃO
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Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, por meio da Plataforma Google Meet,
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 Daniela Caldeira Costa,
compareceram os seguintes membros: Adriana Lúcia Meireles, André Talvani Pedrosa da Silva, Bruna Eugênia
Ferreira Mota, Fernanda Guimarães Drummond e Silva, Gustavo Silveira Breguez (suplente), Hillary Nascimento
Coletro, Karina Barbosa de Queiroz, Joana Ferreira do Amaral, Lenice Kappes Becker Oliveira, Marcella Barbosa
Miranda Teixeira e Priscilla Vilela dos Santos (suplente). I) Comunicação: 1.1. A professora Daniela explicou que
o PPGSN finalizou o preenchimento da Plataforma Sucupira, e o enviou para a chancela da PROPPI. Ontem à
noite, o Pró-Reitor de Pesquisa de Pós-Graduação enviou a plataforma para alguns ajustes. A professora
informou que um dos ajustes foi sobre retirar as repetições do texto da proposta, que foi uma recomendação da
área de Nutrição trazida pela professora Adriana que foi ao Seminário do Meio Termo em Brasília. A professora
Adriana informou que repetir as informações foi uma sugestão da área da Nutrição, já que a avaliação é feita em
blocos e não em texto corrido. Assim, a professora Daniela informou que comunicará essa questão ao Pró-Reitor
e manterá a repetição. A secretária Marcella informou também que enviou um e-mail aos professores do PPGSN
solicitando os livros escaneados que foram publicados nos anos de 2017 a 2019, também uma solicitação da
área de Nutrição que fará a avaliação qualitativa das obras. O prazo para a entrega final da Plataforma é até
cinco de junho deste ano. 1.2. A professora Daniela informou que a Coordenação enviou o Planejamento
Estratégico do PPGSN para a PROPPI, conforme solicitado pelo quadriênio. O planejamento foi construído
juntamente com Adriana, Karina e Marcella e foi finalizado pela professora Daniela com a adição das
porcentagens dos indicadores. A professora explicou que as porcentagens foram planejadas de maneira mais
realista possível para que o PPGSN possa alcançar, e foram realizadas de acordo com as informações da
plataforma sucupira. 1.3. A professora Daniela comunicou que alguns professores do PPGSN estão concorrendo
a Editais das agências de fomento CAPES, CNPq e Fapemig. E os PPGs da UFOP receberam um e-mail da PROPPI,
informando o prazo final de vinte de maio para o envio dos editais para processo seletivo. Como os resultados
dos editais das agências de fomento sairão após o prazo estipulado pela PROPPI, a professora Daniela consultou
a Luiza sobre a possibilidade de envio dos editais de processo seletivo após o prazo determinado pela PROPPI.
Segundo a Luiza não teria problema enviar os editais após o prazo, já que o PPGSN terá que realizar o processo
seletivo, caso seja contemplado nos editais das agências de fomento. 1.4. A professora Daniela comunicou sobre
a Portaria CAPES número 55/2020, abordando sobre a possibilidade de prorrogação de bolsas CAPES de
mestrado e doutorado por até três meses e a exclusão do critério tempo de titulação no quadriênio 2017-2020.
A professora Daniela sugeriu que fosse enviado um e-mail aos professores do PPGSN para verificar sobre o
andamento dos projetos de pesquisa e levantar a demanda de prorrogação das bolsas. A professora explicou
que a necessidade desse levantamento seria importante para que o PPGSN possa se organizar, já que a bolsa
ficará presa e terá impacto na implementação de bolsas dos novos alunos. A professora Fernanda sugeriu que o
levantamento seja realizado no mês de agosto, já que até lá os professores terão uma previsão da situação do
projeto dos alunos. A professora Adriana sugeriu também que seja feito esse levantamento em agosto, mas que
um e-mail seja enviado para os docentes, informando que existe a possibilidade de prorrogação, porém que só
serão prorrogadas as bolsas de alunos que tiveram prejuízos em função da pandemia, já que essas bolsas
ficariam presas e que os orientadores serão consultados em agosto para darem parecer sobre a situação dos
projetos. Além disso, o professor André informou que o CCA suspendeu a distribuição de animais, o que trará
prejuízo para as pesquisas, já que haverá uma demanda muito grande quando as atividades presenciais voltarem
ao normal. O Gustavo perguntou se as outras agências de fomento se manifestaram a respeito da prorrogação
de bolsas. A professora Daniela informou que as outras agências não se manifestaram ainda. A professora
Mariana Carvalho de Menezes entrou na reunião neste momento. 1.5. A professora Daniela informou que os
doutorandos do PPGSN enviaram algumas questões em relação ao período de suspensão das atividades
acadêmicas pelo Corona vírus e, caso o Colegiado achasse pertinente poderia solicitar como ponto de pauta para
essa ou na próxima reunião. A professora reproduziu as perguntas dos alunos: “1) O Programa possui algum
balanço das atividades presenciais que estão ocorrendo envolvendo nossos alunos de mestrado e doutorado? 2)
Quais são os laboratórios e/ou pesquisas que ainda estão realizando as atividades de forma presencial? E qual a
justificativa de cada um? Quais atividades/pesquisas/laboratórios foram consideradas essenciais, ou seja, cuja a
realização de atividades presenciais não pôde parar? 3) Quais são os cuidados que os orientadores/professores
estão tendo para se certificar que os discentes, técnicos e demais pessoas envolvidas que ainda estão realizando
atividades presenciais estão protegidos do contágio do vírus da melhor forma possível? 4) Alguma pessoa
associada ao programa (discente, docente, técnico) foi diagnosticada com a Covid-19? Se sim, essa pessoa passa
bem de saúde no momento? 5) No momento que as atividades retornarem, sabemos que existem inúmeras
possibilidades, tanto de continuação do semestre, como de cancelamento do mesmo, condensação de dois
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semestres e etc. Gostaríamos de uma explanação de alguns dos possíveis cenários, uma vez que há a
preocupação de que possa haver o acréscimo de oferta de disciplinas além das que já estavam sido ofertadas, ou
condensação das disciplinas para a realização de um semestre mais curto. Existem muitas especulações entre os
alunos. Sendo assim, gostaríamos de alguns cenários para podermos conversarmos entre os discentes do
programa e estarmos em concordância para quando este momento de retorno chegar. Mesmo sabendo que são
inúmeras possibilidades, gostaríamos que fossem apontadas as mais plausíveis para podermos acalmar os
ânimos entre os discentes e explicarmos alguns caminhos possíveis, salientando que não há nada certo nesse
momento”. A professora Daniela explanou que o PPGSN não possui respostas para nenhuma dessas questões e,
que na opinião dela, as perguntas de 1 a 4 não trazem informações que tranquilizariam os discentes. Além disso,
que cada orientador deve avaliar sobre o andamento dos projetos dos alunos, lembrando que as orientações são
que não haja uma aglomeração de mais de seis pessoas no mesmo ambiente, além da limpeza regular das mãos
e locais utilizados e o uso de máscaras e luvas, orientações dadas pelos Comitês de enfrentamento da UFOP. A
professora Daniela informou que na Escola de Nutrição está havendo um monitoramento maior das atividades
que ocorrem na unidade pela Comissão de enfrentamento da ENUT, porém não é o que acontece com os outros
laboratórios em outras unidades. A Bruna explicou que a intenção desses questionamentos é ter conhecimento
sobre como estão os alunos diante da pandemia, sem intenção de cobrar e fiscalizar os docentes e discentes, e
como seria o retorno das atividades presenciais. A professora Daniela informou que uma preocupação é sobre
os protocolos de retorno das atividades presenciais, que ainda não começaram a ser discutidas pela UFOP. A
professora Lenice completou que os protocolos de retorno das atividades presenciais serão feitos pelas unidades
acadêmicas da UFOP e que essas unidades já estão se mobilizando e agirão de acordo com as recomendações
dos órgãos superiores da UFOP. A professora Daniela informou que faz parte do grupo de Coordenadores dos
Programas de Pós-Graduação em Nutrição, e que a grande parte dos programas estão na mesma situação que o
PPGSN, e como a professora Lenice relatou, o PPGSN deve aguardar as orientações dos órgãos superiores. A
professora Adriana comentou que acredita ser uma situação de sofrimento grande para todos, que entende o
sofrimento dos alunos, porém não se sabe quando será o retorno das atividades e que os alunos devem
considerar retomar de onde pararam e que acredita que não adiantará ficar discutindo essas questões nesta
reunião, já que não saberemos o que acontecerá e nem quando. A professora Daniela finalizou afirmando que
concordava com a professora Adriana, no sentido de aguardar as orientações dos órgãos superiores da UFOP e
que, quando houver novos fatos as questões poderão ser discutidas no Colegiado. II) Expediente. 2.1.
Aprovação das Atas nº 86 e 87. A professora Daniela propôs a aprovação da ata nº 86, enviada previamente aos
membros, referente à reunião realizada no dia quatro de março do ano de dois mil e vinte. A ata foi aprovada,
com abstenção da Joana e Hillary. A professora Daniela propôs a aprovação da ata nº 87, enviada previamente
aos membros, referentes às reuniões realizadas no dia primeiro de abril do ano de dois mil e vinte. A ata foi
aprovada com unanimidade. III) Ordem do Dia. 3.1. Desligamento do discente Lucas Gonçalves Santiago. A
professora Daniela explicou que o discente Lucas Gonçalves Santiago, orientado pela professora Adriana Lúcia
Meireles, solicitou desligamento do PPGSN. Como o Lucas foi bolsista UFOP por doze meses, no período de
março de 2019 e fevereiro de 2020, de acordo com a legislação ele deve restituir o valor recebido à UFOP. A
Marcella explicou que entrou em contato com a PROPPI para verificar quais seriam os trâmites: o PPGSN deveria
solicitar um parecer ao orientador do aluno, o PPGSN deveria deixar claro ao aluno sobre a restituição da bolsa e
dar o direito de ampla defesa e, o Colegiado do PPGSN deveria se manifestar acerca da situação. Os
documentos, após a manifestação do Colegiado, serão enviados para a PROPPI que constituirá uma Comissão
responsável por decidir sobre a situação do aluno em relação à restituição da bolsa. A professora Daniela
comunicou que foi solicitado o parecer da orientadora e a ampla defesa do aluno, e leu ambos documentos.
Após discussão, o Colegiado manifestou entendimento sobre a situação do Lucas, mas não reconhece em sua
defesa nenhuma justificativa que possa desviar das normas já previstas para a não devolução da bolsa. 3.2.
Comissão de Credenciamento e Recredenciamento de Docentes do PPGSN. A professora Daniela informou que
o Colegiado já tinha decidido sobre a realização do Recredenciamento de todos os professores do PPGSN para o
próximo quadriênio que se inicia no ano de 2021, além disso informou sobre a necessidade de atualização das
normas do PPGSN de Credenciamento e Recredenciamento. A professora informou que a Plataforma Stela
Experta tem uma versão beta para os Coordenadores dos PPGs da UFOP e poderá ser uma ferramenta para
avaliar a produção e a contribuição de cada docente no programa. A Presidente informou que há necessidade de
estabelecer uma Comissão para ajustamento dos critérios e realização do processo. A professora Karina sugeriu
que a Comissão poderá pensar na renomeação das linhas de pesquisa do PPGSN, para que haja um maior
equilíbrio entre as linhas. Após discussão, o Colegiado formou a Comissão para Credenciamento e
Recredenciamento de docentes do PPGSN composta pelas professoras Adriana, Daniela, Karina e Joana. A
professora Lenice questionou se a bolsa de doutorado tinha sido preenchida, conforme informado na última
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reunião do Colegiado. A professora Daniela informou que a bolsa foi preenchida pela aluna Melissa, orientada
pela professora Milene e que o PPGSN não possui bolsa ociosa. 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. Daniela Caldeira Costa,
Coordenadora.

Marcella Barbosa Miranda Teixeira,
Secretária Executiva.

