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Aos cinco dias do mês de agosto 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: André Talvani Pedrosa da Silva, Adriana Lúcia Meireles, Bruna Eugênia
Ferreira Mota, Fernanda Guimarães Drummond e Silva, Hillary Nascimento Coletro, Karina Barbosa de Queiroz,
Lenice Kappes Becker Oliveira, Marcella Barbosa Miranda Teixeira e Priscilla Vilela dos Santos (suplente). Os
membros Gustavo Silveira Breguez (suplente), Joana Ferreira do Amaral, Joice Silva Vieira Leal (suplente) e
Mariana Carvalho Menezes justificaram a ausência na reunião. I) Comunicação: 1.1. A professora Adriana
comunicou que divulgou um edital de seleção de dois bolsistas PNPDs, referente às bolsas obtidas pelo Edital da
Capes. Das quatro bolsas de PNPD do Edital, duas bolsas de PNPD, juntamente com as seis bolsas de doutorado,
deverão ser implementadas até o dia 10 de setembro, a terceira bolsa PNPD deverá ser implementada em 2021
e a última até 2022. As inscrições do Edital publicado serão até o dia dez de agosto e a seleção no dia treze de
agosto, em duas linhas: Vaga 1 -Conhecimento e experiência em biologia molecular e sorologia; Vaga 2 Conhecimento e experiência em epidemiologia, estatística e saúde pública . 1.2. A professora Daniela
informou que a secretaria enviou um e-mail sobre um novo espaço no site do programa para publicação de
atividades e pesquisas do PPGSN, como artigos publicados, participação em eventos, prêmios recebidos, entre
outros. Para publicação de notícias, o interessado deve enviar e-mail para a secretaria do PPGSN com o título,
texto de descrição, links e imagens, se for o caso. 1.3. A professora Daniela comunicou que o Encontro de
Saberes este ano será 100% online nos dias 30 de novembro a 04 de dezembro. A submissão de trabalhos é
obrigatória para bolsistas com 75% do curso, sendo até o dia 04 de setembro. 1.4. A professora Daniela
informou sobre o Edital de Bolsas de mestrado e doutorado do CNPq e que a secretaria enviou e-mail,
verificando os interessados em participar do Edital. Depois da primeira divulgação do Edital e após muitas
críticas e dúvidas da comunidade acadêmica, houve uma retificação no prazo para submissão e formulário de
inscrição. O projeto solicitado no Edital se difere do convencional, já que a maioria das informações solicitadas é
acerca do Programa, que estão na Plataforma Sucupira, com o objetivo de avaliar o posicionamento do
Programa no cenário nacional, podendo ter a participação de no máximo 10 professores/projetos. Com isso, a
Comissão de Credenciamento de Docentes decidiu adiantar o processo de credenciamento e recredenciamento
de docentes no PPGSN, para verificar quais professores participarão do Edital do CNPq, já que a implementação
das bolsas é para o próximo ano. O processo de credenciamento e recredenciamento do PPGSN ocorrerá nesse
mês de agosto e os professores terão até 21 de agosto para responderem o Formulário que será enviado. II)
Expediente. 2.1. Aprovação da Ata nº 90. A professora Daniela propôs a aprovação da ata nº 90, enviada
previamente aos membros, referente à reunião realizada no dia 08 de julho do ano de dois mil e vinte. A ata foi
aprovada por pelo Colegiado, com abstenção das professoras Lenice e Fernanda. III) Ordem do Dia. 3.1.
Comissão de Acolhimento. A professora Daniela informou que na última reunião, ficou decidido que a Comissão
de Acolhimento seria formada pelo André e pela Bruna e que a secretaria enviaria um e-mail aos professores do
PPGSN para verificar os interessados em integrar a comissão. Após envio do e-mail, três professoras se
interessaram, são elas: Elaine Leandro Machado, Júlia Cristina Cardoso Carraro e Sônia Maria de Figueiredo.
Dessa forma, a Coordenação decidiu integrar as três professoras na comissão. Após votação, o Colegiado
aprovou a composição da Comissão de Acolhimento do PPGSN. 3.2. Comissão de Planejamento das Disciplinas.
A professora Daniela explicou que a Comissão elaborou o quadro de disciplinas do período remoto de 2020/1,
de acordo com as informações enviadas pelos professores no formulário específico e que solicitou a eles que
enviassem o Programa de Disciplinas, contendo informações da ementa, do conteúdo programático, da
metodologia de ensino, recursos tecnológicos utilizados, critérios e procedimentos de avaliação e bibliografia.
Como as aulas começariam na semana do dia três de agosto, os programas e o quadro de disciplina foram
aprovados por ad referendum pela Coordenação e publicados para os alunos. Após discussão e análise dos
documentos, o Colegiado decidiu pela aprovação do quadro de disciplina e dos programas, condicionado à
correção dos programas que colocaram a utilização da plataforma Moodle, que não está disponível para a pósgraduação e para a recomendação da não avaliação por participação de atividades síncronas, já que alguns
alunos podem ter dificuldades no acesso à internet, entre outros problemas. 3.3. Processo Seletivo Doutorado
PPGSN. A professora Daniela comunicou que a Comissão do Processo Seletivo de Doutorado, atendendo à data
publicada no Edital, publicou a banca Examinado do processo seletivo, por meio de decisão ad referendum da
Coordenação. Os integrantes são: Fernanda Guimarães Drummond e Silva, Sarah Aparecida Vieira Ribeiro e Silvia
Nascimento de Freitas, e como suplentes: Glenda Nicioli da Silva e Paula Martins Horta. Além disso, a secretaria
do PPGSN sugere que a data da matrícula desses novos alunos seja realizada no período de oito a onze de
setembro deste ano. Após discussão, o Colegiado homologou a banca examinadora do processo seletivo de
Doutorado e decidiu que a matrícula será realizada no período de oito a dez de setembro. 3.4. Encontro de
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Saberes 2020. A professora Daniela comunicou que a Proppi solicitou que cada Programa enviasse o nome de
um representante para auxiliar na organização do Encontro de Saberes deste ano. Como o prazo de envio era
antes da reunião do Colegiado, a Coordenação indicou ad referendum e após consulta da Comissão do PNPD a
bolsista pós-doc, Nathalia Sernizon Guimarães. O Colegiado aprovou a indicação da Nathalia como
representante do PPGSN na organização do Encontro de Saberes. 3.5. IV Cisen. A professora Daniela informou
que a Comissão Organizadora do Cisen enviou o projeto do evento para aprovação do Colegiado. Após
apresentação do projeto pela Coordenadora Bruna e discussão do Colegiado, aprovou-se por unanimidade o
projeto do IV Cisen, que terá início no dia sete de dezembro, tendo palestras na parte da tarde e noite. Além
disso, será enviado um e-mail convidando os professores do PPGSN para ministrarem palestras no evento. Por
fim, a professora Adriana sugeriu o palestrante Marco Melo que aborda sobre carreira acadêmica para o evento.
3.6. PROAP 2020. A professora Daniela comunicou que na última reunião ficou decidido que o PPGSN
remanejasse o valor de R$4.000 para a rubrica de serviço de pessoa jurídica, para o pagamento de publicação
em artigo nacional, mas não houve pedidos. A Marcella informou que teve um pedido naquele mesmo dia da
professora Patrícia, para pagamento de publicação de artigo nacional do artigo da discente Ana Clara. Porém,
que ainda não sabia o valor da publicação e não tinha tido resposta do CSU, para verificar a documentação
necessária e se haveria possibilidade do pagamento. Além disso, o professor Frank solicitou na primeira
chamada enviada pela secretaria o ressarcimento do gasto da publicação do artigo referente à discente Andrea
Cristiane Lopes da Silva em revista internacional, no valor de 700 dólares. Porém, o professor Frank não
preencheu o formulário da Plataforma Sucupira, que é critério para a solicitação do PROAP no PPGSN neste ano.
Após ampla discussão, a discente Bruna sugeriu que o ressarcimento seja realizado para o prof. Frank, mas que
seja especificado que o valor pago foi devido à renda extra que o PPGSN poderá ganhar com o Edital de
credenciamento de docentes da Proppi, já a professora Fernanda sugeriu que o ressarcimento seja realizado
sem especificação da origem da verba. Após votação, o Colegiado aprovou o ressarcimento ao professor Frank,
com abstenção dos professores André e Adriana. Além disso, ficou decidido que o valor remanescente da rubrica
de serviços para pessoas jurídicas seja transferido para a de ressarcimento de publicação. 3.7. Julgamento das
solicitações do corpo acadêmico. 3.7.1. Troca de orientação. Pedido da discente Ana Cláudia Morito Neves para
troca de orientação. A discente é orientada pelo professor Daniel Barbosa Coelho e declarou não ter a mesma
linha de pensamento que o atual orientador, solicitando que a nova orientadora seja nutricionista dentro dos
temas: Impacto do Padrão Alimentar Brasileiro e da Transição Nutricional sobre as Doenças e Agravos Não
Transmissíveis ou Avaliação de compostos bioativos e antioxidantes e a ação da própolis verde. A própria aluna
entrou em contato com a professora Júlia Cristina C. Carraro e solicitou a orientação, que foi aceita pela
professora. Após ampla discussão, o Colegiado aprovou a troca de orientação com abstenção da Hillary e Lenice.
Também ficou decidido que seria inserido na pauta da próxima reunião do Colegiado a discussão sobre critérios
para solicitação para troca de orientação. 3.7.2. Dispensa de Estágio Docência. Solicitação do discente Thomás
Viana de Souza para dispensa do Estágio Docência, por ser professor da Escola de Medicina da UFOP, desde
2015. O Colegiado aprovou por unanimidade a solicitação. 3.7.3. Plano de Atividades Estágio Docente. 3.7.3.1.
Ana Carolina da Silva. Realização de Estágio Docente na disciplina NUT160 - Introdução a Nutrição Clínica, sob
supervisão da professora Joana Ferreira do Amaral. 3.7.3.2. Deisyane Fumian Bouzada. Realização de Estágio
Docente na disciplina MSC013 - Vigilância em Saúde, sob supervisão da professora Ísis Eloah Machado Joana
Ferreira do Amaral. 3.7.3.3. Gabriela Fonseca Lopes. Realização de Estágio Docente nas disciplinas ALI106 Introdução ao Curso de Nutrição e ALI115 - Planejamento de Cardápios para Coletividade Enferma, sob
supervisão da professora Sônia Maria de Figueiredo. 3.7.3.4. Irene Carolina Sousa Justiniano. Realização de
Estágio Docente na disciplina EFM044 - Tópicos em Nutrição II: Metodologia de Pesquisa Científica em Nutrição,
sob supervisão da professora Milene Cristine Pessoa. 3.7.3.5. Janaína Gomes dos Santos. Realização de Estágio
Docente na disciplina ALI276 - Higiene na Indústria de Alimentos, sob supervisão da professora Érica Granato
Faria Neves. 3.7.3.6. Lucas Soares Marcucci Barbosa. Realização de Estágio Docente na disciplina CBI197 Fisiologia I, sob supervisão da professora Fernanda Cacilda dos Santos Silva. 3.7.3.7. Stéfani Miranda Castro.
Realização de Estágio Docente na disciplina EFD132 - Fisiologia do Exercício I, sob supervisão da professora
Lenice Kappes Becker. O Colegiado aprovou os Planos de Atividade e estabeleceu o mínimo de 30h de atividades
para cada discente nos Estágios Docentes. 3.7.4. Cadastro de Coorientador. Solicitação da professora Karina
Barbosa de Queiroz para cadastrado da professora Júlia Cristina Cardoso Carraro como coorientadora da
discente Ana Flávia Martins Silva. O Colegiado aprovou o cadastro da coorientação. 3.7.5. Formulário de
Indicação de Banca de Defesa de Mestrado. 3.7.5.1. Amanda Popolino Diniz. Orientadora: Adriana Lúcia
Meireles. Membros internos: Júlia Cristina Cardoso Carraro e Mariana Carvalho de Menezes (suplente).
Membros externo: Aline Elizabeth da Silva Miranda e Adriano Marçal Pimenta (suplente). 3.7.5.2. Hillary
Nascimento Coletro. Orientadora: Júlia Cristina Cardoso Carraro. Membros internos: Adriana Lúcia Meireles e
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George Luiz Lins Machado Coelho (suplente). Membros externos: Adriano Marçal Pimenta e Ana Luiza Gomes
Domingos (suplente). 3.7.5.3. Paula Soares dos Santos. Orientadora: Adriana Lúcia Meireles. Membros internos:
Ana Lúcia dos Santos Régis e Angélica Alves Lima (suplente). Membros externos: Rodrigo Siqueira Batista e Tiago
Arruda Sanchez (suplente). 3.7.5.4. Vitória Regina Pinto. Orientadora: Patrícia Aparecida Pimenta Pereira.
Membros Internos: Eleonice Moreira Santos e Sônia Maria de Figueiredo (suplente). Membros externos: João de
Deus Souza Carneiro e Joyce M. Gomes da Costa. O Colegiado aprovou os Formulários de Indicação de Banca de
defesa. 3.7.6 Relatório de Estágio Docente. Aprovação do Relatório de Estágio Docente da aluna Amanda
Popolino Diniz, na disciplina Epidemiologia (NCS 151). O Colegiado aprovou o relatório de estágio docente.
Neste momento, a professora Fernanda saiu da reunião. 3.7.7. Carta de Anuência Credenciamento PPGSN.
Pedido realizado pela professora Kelly Moreira Bezerra Gandra para ser credenciada no PPGSN no edital da
Proppi. Após ampla discussão, o Colegiado decidiu pelo indeferimento do envio da Carta de Anuência, com
abstenção dos membros André, Daniela e Marcella. O credenciamento da professora Kelly seria para a vaga de
professora colaboradora, pois a candidata tem 190 pontos de publicação (pontuação insuficiente para ser
inserida como docente permanente), entretanto a CAPES permite apenas o número de 20% do número total de
docentes permanentes como colaboradores, que atualmente são 06 e por isto não teria vaga. Como o PPGSN
está se organizando para o processo de credenciamento de docentes e recredenciamento de todos os docentes
do PPGSN, ainda não se sabe qual seria esse número e quantas vagas seriam abertas para professor colaborador.
3.7.8. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: aprovação da proposta enviada pelos doutorandos: Bruna
Eugênia Ferreira Mota, Magda do Carmo Parajára, Priscilla Vilela dos Santos, Thayzis de Paula Silva, Monique
Louise Cassimiro Inácio, Olívia Souza Honório, Washington Martins Pontes, Melissa Luciana de Araújo, Érica
Costa Rodrigues para a atividade Roda de Conversa Online no evento que será realizado pela Proppi. O
Colegiado aprovou a proposta dos alunos. 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.

