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Aos catorze dias do mês de outubro 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, Gustavo Silveira
Breguez (suplente), Joice Silva Vieira Leal, Marcella Barbosa Miranda Teixeira, Mariana Carvalho Menezes. Os
membros Fernanda Guimarães Drummond e Silva, Karina Barbosa de Queiroz e Lenice Kappes Becker Oliveira
justificaram a ausência na reunião. I) Posse. A professora Daniela deu posse às representantes discentes Janaína
Gomes dos Santos – Mestrado e Bruna Eugênia Ferreira Mota - Doutorado. Com as posses, os novos membros
participaram da reunião. Após verificar o quórum, a Presidente deu início à reunião. A professora Daniela
consultou o Colegiado sobre a inserção da pauta Comissão de Acolhimento em outros assuntos, solicitada pela
discente Bruna. O Colegiado aprovou a inserção da pauta na reunião. II) Comunicação: 2.1. A professora Daniela
informou que o PPGSN submeteu uma proposta ao Edital nº28/2020 do CNPq solicitando cinco bolsas para o
mestrado, com os professores Fernanda G. Drummond e Silva, Karina Barbosa de Queiroz, André Talvani,
Adriana Lúcia Meireles e Júlia Cristina C. Carraro. O PPGSN não solicitou bolsas de doutorado pois não atendia
aos critérios do Edital. 2.2. A professora Daniela comunicou que a Proppi encaminhou outro e-mail sobre o Edital
institucional da CAPES em parceria com as FAPs estaduais para solicitação de bolsas de mestrado e doutorado
pelos PPGs, nas áreas temáticas: cadeia minero-química do Lítio; inteligência artificial (aplicada à saúde,
agricultura e/ou cidades inteligentes); educação; energias renováveis. A professora Daniela consultou os
professores do PPGSN, porém não houve manifestação de projetos com as áreas temáticas do Edital. III)
Expediente. 3.1. Aprovação da Ata nº 92. A professora Daniela propôs a aprovação da ata nº 92, enviada
previamente aos membros, referente à reunião realizada no dia nove de setembro do ano de dois mil e vinte. A
ata foi aprovada pelo Colegiado. IV) Ordem do Dia. 4.1. Processos Seletivos PPGSN. A professora Daniela
informou que o edital nº 03/2020, do processo seletivo para uma vaga para o doutorado foi divulgado e
necessita de homologação do Colegiado. Além disso, a professora Daniela informou que os editais de mestrado
e doutorado de 2021 foram publicados no site do PPGSN e também precisam de homologação do Colegiado. A
professora Daniela explicou que a diferença dos últimos editais é que não haverá prova de inglês aplicada pelo
PPGSN. A Comissão Organizadora dos Editais fez uma parceria com a Fisk que aplicará provas de proficiência de
língua inglesa, no valor de R$50,00, para candidatos interessados. Após discussão, o Colegiado aprovou o
resultado final do processo seletivo e os editais dos processos seletivos de 2021. 4.2. PROAP 2020. A professora
Daniela informou que o PPGSN recebeu a segunda parcela do PROAP no valor de R$10.070,96 e que conforme
consulta ao Colegiado via Telegram, o valor foi para a rubrica de material de consumo. O Gustavo comunicou
que os pedidos foram realizados pelos professores e que o valor foi dividido de acordo com a solicitação, sendo
atendida as propostas dos professores: Patrícia Pimenta, Fernanda G. Drummond e Silva, Melina Souza, Lenice
Becker, Adriana Meireles, Júlia Cristina C. Carraro, Camila Carvalho Menezes e Renata Freitas. O Colegiado
aprovou a distribuição da segunda parcela do PROAP. Além disso, a professora Daniela explicou que o PPGSN
tem ainda o valor de R$5.779,32 para revisão de tradução e publicação de artigos. Há o pedido da professora
Adriana para ressarcimento de revisão de tradução de artigo com as discentes Magda e Cinthia, no valor de
R$546,09, bem como o pedido de ressarcimento da professora Renata Freitas para ressarcimento de taxa de
publicação em artigo com autoria da ex-bolsista pós-doc, Daniela Pala. A Marcella também explicou que as
professoras Melina e Patrícia e a discente Samara também entraram em contato para verificar sobre o
ressarcimento. A professora Patrícia informou que o artigo seria com a aluna Vitória com a revisão no valor de
R$658,00. Após ampla discussão, o Colegiado aprovou os pedidos da professora Adriana e Patrícia, e decidiu que
seria enviado um e-mail aos professores comunicando que os mesmos teriam até o dia seis de novembro para
solicitarem o ressarcimento de revisão de tradução e/ou publicação vinculado à discentes do PPGSN. Caso não
sejam apresentadas demandas até o dia seis de novembro, a solicitação da professora Renata Freitas será
atendida integral ou parcialmente, conforme disponibilidade orçamentária. 4.3. Atividade de Seminário. A
professora Daniela informou que não há uma proposta para a atividade de seminário. Após discussão, o
Colegiado decidiu pela retirada de pauta deste assunto, já que a atividade pode ser acoplada nas atividades da
Comissão de Acolhimento. Neste momento, a professora Joana Ferreira do Amaral entrou na reunião. 4.4.
Julgamento das solicitações do corpo acadêmico. 4.4.1. Solicitação de Credenciamento. Solicitação do
professor Mauro César Isoldi para se credenciar no PPGSN como professor colaborador. Após ampla discussão e
verificação da porcentagem de professores colaboradores no PPGSN, o Colegiado aprovou a solicitação. 4.4.2.
Complementação de Bolsa. Solicitação do discente de doutorado Luiz Antônio Alves de Menezes Júnior,
orientado pela professora Adriana Lúcia Meireles, para complementação de bolsa a ser paga pela empresa Anglo
American, por participar do projeto de pesquisa: Estudo epidemiológico ocupacional da COVID-19 e da infecção
por SARSCoV-2 em trabalhadores da empresa Anglo American. O Colegiado aprovou a complementação de bolsa
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do discente. 4.4.3. Aproveitamento e Concessão de Créditos. 4.4.3.1. Solicitação da discente Priscilla Vilela dos
Santos para dispensa do Estágio de Docência e aproveitamento dos créditos dos cursos: Introdução a Redação
de Revisões Sistemáticas (15h); Oficina teórico-prática para a elaboração de Revisões Sistemáticas (15h); Tópicos
da Protozoologia Contemporânea (20h). 4.4.3.2. Solicitação da discente Bruna Eugênia Ferreira Mota da
disciplina “Tópicos Avançados em Neuroimagem e Psicofisiologia”, ofertada de modo remoto, pelo programa de
Pós-Graduação Interdisciplinar em Física Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 4.4.3.3. Solicitação
da discente Débora Nonato Miranda de Toledo para aproveitamento do curso de Capacitação no Uso e Manejo
de Animais de Laboratório realizado na USP. O Colegiado aprovou as solicitações das alunas. 4.4.4. Trancamento
de Disciplinas. Solicitação do discente Lucas Soares Marcucci Barbosa para trancamento da disciplina NUT358 –
Ritmos Circadianos e sua influência na Fisiologia e Nutrição. O Colegiado concedeu o trancamento da disciplina
para o aluno. 4.4.5. Plano de Atividade de Estágio Docência. 4.4.5.1. Magda do Carmo Parajára. Realização de
Estágio Docente, sob supervisão da professora Adriana Lúcia Meireles. 4.4.5.2. Erica Costa Rodrigues. Realização
de Estágio Docente, sob supervisão da professora Adriana Lúcia Meireles. O Colegiado aprovou o Plano de
Atividades de estágio docente das alunas. 4.4.6. Relatório Parcial de Atividades PNPD. Relatório parcial de
atividades da bolsista PNPD, Nathalia Sernizon Guimarães, no período de 1° de maio de 2020 a 31 de agosto
2020. O Colegiado aprovou o relatório da bolsista. 4.4.7. Troca de orientação. Pedido da discente Ana Flávia
Martins Silva, com ciência da orientadora e coorientadora, de troca da orientação da professora Karina Barbosa
de Queiroz para a professora Júlia Cristina Cardoso Carraro, ficando a professora Karina como coorientadora. O
Colegiado aprovou a troca da orientação. 4.4.8. Relatório de Estágio Docente. Aprovação do Relatório de
Estágio Docente da aluna Irene Carolina Sousa Justiniano, na disciplina Tópicos em Nutrição II: Metodologia de
Pesquisa Científica em Nutrição (EFM044) e em coorientação de Iniciação Científica e Trabalho de Conclusão de
Curso, sob supervisão das professoras Milene Cristine Pessoa e Mariana Carvalho de Menezes. O Colegiado
aprovou o relatório da aluna. 4.5. Outros Assuntos. Comissão de Acolhimento. A discente Bruna informou que a
Comissão de Acolhimento elaborou questionários para os discentes, docentes, pós-doutorandos e técnicosadministrativos do PPGSN, com o objetivo de buscar informações para melhoria do acolhimento no PPGSN. A
Bruna apresentou alguns pontos importantes do relatório, que foi enviado aos membros anteriormente. Após
ampla discussão, o Colegiado aprovou as seguintes atividades a serem realizadas pela Comissão de Acolhimento:
Palestra: Manejo do tempo (palestrante a ser convidada: professora Mariana Carvalho de Menezes); Roda de
conversa: Sobrevivendo na selva acadêmica (mediadora a ser convidada: professora Eleonice Moreira); Criação
de folder informativo sobre atendimentos psicológicos e projetos de acolhimento da UFOP relacionados à saúde
mental; Disciplina sugerida pela professora Mariana de seminário com a temática de acolhimento no viver
acadêmico; ter um representante da comissão de acolhimento na palestra de boas-vindas para acolher os novos
alunos. Além dessas atividades, o Colegiado aprovou a divulgação do Relatório Final da comissão de acolhimento
para todo o corpo acadêmico do PPGSN. 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.

