
ATA REUNIÃO Nº94 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E NUTRIÇÃO 

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, por meio da Plataforma Google 1 
Meet, realizou-se a reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição da 2 
Universidade Federal de Ouro Preto. Convocados pela Presidente, professora Daniela Caldeira Costa, 3 
compareceram os seguintes membros: André Talvani Pedrosa da Silva, Bruna Eugênia Ferreira Mota, Fernanda 4 
Guimarães Drummond e Silva, Joana Ferreira do Amaral, Joice Silva Vieira Leal, Karina Barbosa de Queiroz, 5 
Lenice Kappes Becker Oliveira, Marcella Barbosa Miranda Teixeira e Priscilla Vilela dos Santos. Os membros 6 
Adriana Lúcia Meireles, Gustavo Silveira Breguez (suplente) e Mariana Carvalho Menezes justificaram a ausência 7 
na reunião. I) Comunicação: 1.1. A professora Daniela comunicou que a professora Visitante Maria Del Carmen 8 
Bisi Molina foi contratada pela UFOP, fez o exame admissional na manhã do dia 11 de novembro e começará a 9 
trabalhar na linha de pesquisa Saúde e Nutrição em indivíduos e coletividades do PPGSN. A professora foi 10 
selecionada no final do ano passado e a contratação tinha sido paralisada devido a pandemia do Corona Vírus. 11 
Na próxima semana, a Coordenação fará uma reunião virtual de boas-vindas com a professora visitante, 12 
juntamente com os professores da linha de pesquisa. 1.2. A professora Daniela informou que ela e a professora 13 
Karina participaram do Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação da área de Alimentação e 14 
Nutrição, que ocorreu remotamente nos dias 29 e 30 de outubro. Dentre os assuntos discutidos no fórum a 15 
Coordenadora pontuou os mais importantes: o tempo de titulação não será levado em consideração na 16 
avaliação, conforme portaria da Capes nº 55/2020; a plataforma sucupira ficará aberta para a coleta dos dados 17 
de 2020 no período de 31 de dezembro de 2020 a 31 de março de 2021. A professora Daniela completou que 18 
fará modificações no questionário a ser enviado para os professores, para que ele seja objetivo e atenda às 19 
informações da Capes; a área de nutrição da Capes não irá realizar a avaliação qualitativa das dissertações e 20 
teses, para o interstício de 2017-2020; o qualis referência ainda está sendo finalizado e a data planejada para 21 
sua divulgação é em junho de 2021, com oito estratos: A1 a A4 e B1 a B4, qualis C não será pontuado; para o 22 
próximo ano, os PPG’s devem trabalhar a ficha de auto avaliação, que deve estar em consonância com o projeto 23 
institucional. 1.3. A professora Daniela informou que a programação do IV Cisen já foi divulgada. O evento 24 
ocorrerá nos dias 07 a 11 de dezembro deste ano. 1.4. A discente Bruna informou que as atividades planejadas 25 
da Comissão de Acolhimento serão realizadas nos dias 26 e 27 de novembro, às 17h. Serão duas palestras: 26 
Manejo do tempo - professora Mariana Carvalho de Menezes; e Sobrevivendo na selva acadêmica - professora 27 
Eleonice Moreira Santos. Além disso, a discente informou que o Relatório da Comissão de Acolhimento será 28 
finalizado e compartilhado com o corpo acadêmico do PPGSN. II) Expediente. 2.1. Aprovação da Ata nº 93. A 29 
professora Daniela propôs a aprovação da ata nº 93, enviada previamente aos membros, referente à reunião 30 
realizada no dia catorze de outubro do ano de dois mil e vinte. A ata foi aprovada pelo Colegiado, com abstenção 31 
das professoras Fernanda, Karina e Lenice. III) Ordem do Dia. 3.1. Processos Seletivos PPGSN. A professora 32 
Daniela informou que a Comissão Organizadora dos Editais de Processo Seletivo indicou as bancas examinadoras 33 
do mestrado e doutorado, sendo a de mestrado: Ísis Eloah Machado – Presidente, Renata Nascimento de Freitas 34 
e Antônio José Natali como titulares e Melina Oliveira de Souza e Camila Carrião como suplentes; doutorado: 35 
Mariana Carvalho Menezes – Presidente, Aline Cristine Souza Lopes e Frank Silva Bezerra como titulares e 36 
Raquel de Deus Mendonça e Joana Ferreira do Amaral, como suplentes. Foram 31 inscrições para o mestrado, 37 
sendo 25 inscrições deferidas. Já para o doutorado, foram 09 inscritos e 07 inscrições deferidas. A professora 38 
Daniela informou que a prova de inglês realizada pelo Rodrigo da Fisk transcorreu bem e será uma ótima opção 39 
para o PPGSN para os próximos anos. O Colegiado aprovou as bancas examinadoras de mestrado e doutorado. 40 
3.2. PROAP 2020. A professora Daniela informou que o PPGSN recebeu mais de R$16 mil reais em solicitações 41 
para ressarcimento de revisão/publicação de trabalhos. O PPGSN tem disponível o valor de R$4.575,95. Dessa 42 
forma, após ampla discussão e revisão dos critérios e prioridades pré-estabelecidos: publicação com aluno 43 
primeiro autor; revisão com aluno primeiro autor; publicação com aluno coautor; revisão com aluno coautor, o 44 
Colegiado decidiu realizar o ressarcimento da solicitação da discente Bruna, no valor de R$1.040,00 (revisão com 45 
aluno primeiro autor) e o restante do valor (R$3.535,95) para ressarcimento do prof. Albená (publicação com 46 
aluno coautor). A professora Daniela informou que a Proppi está ciente de que a nossa demanda é maior que o 47 
valor que o PPGSN tem disponível e que caso sobrasse dinheiro de algum outro PPG, para nos avisar. Com essa 48 
possibilidade, o Colegiado também decidiu que caso tenha mais verba o ressarcimento será na seguinte ordem: 49 
profa. Sônia (revisão com pós-doc atual); prof. André (publicação de e-book com egresso); profa. Renata 50 
(publicação com docentes e ex-pós-doc); prof. Albená: restante do valor solicitado (R$10.783,54 menos o valor 51 
ressarcido). 3.3. Semana de Ciência e Tecnologia. A professora Daniela informou que as doutorandas Bruna, 52 
Magda Parajára e Thayzis de Paula organizaram uma ação para a Semana de Ciência e Tecnologia deste ano, que 53 
ocorreu em outubro. A Semana é organizada pela Proppi que entra em contato com as escolas e divulga as 54 
ações. Porém, este ano não houve publicidade das ações, pois não houve participantes na ação das alunas. Com 55 
isso, as doutorandas sugeriram que o PPGSN crie uma comissão com alunos para organizar uma Comissão para a 56 
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Semana de Ciência e Tecnologia independente da Proppi, para organizar e divulgar ações nas escolas. O 57 
Colegiado aprovou a criação de uma Comissão, a ser formada por quatro alunos, para organizar as atividades do 58 
PPGSN para a Semana de Ciência e Tecnologia. 3.4. Programa de Bolsas Brasil PAEC OEA/GCUB: A professora 59 
Daniela comunicou que os docentes do PPGSN receberam um e-mail perguntando sobre o interesse deles em 60 
orientar alunos do programa da GCUB. Foram três interessados, os professores André, Karina e Mauro Isoldi. 61 
Após ampla discussão, o Colegiado decidiu por não abrir vaga para esse edital, com a justificativa de que o 62 
PPGSN terá poucas bolsas para disponibilizar para alunos do processo seletivo e o Programa exige que seja 63 
disponibilizado uma bolsa ao aluno estrangeiro. 3.5. Impressão da Capa da Dissertação pelos alunos. A 64 
professora Daniela explicou, que com a pandemia, os alunos estão impedidos de buscar o diploma, pois a gráfica 65 
não está fazendo as capas. A discente Bruna informou que a gráfica está fazendo as capas. Com isso, o Colegiado 66 
decidiu que, após a capa ser feita pela Gráfica da UFOP, os alunos poderão realizar a impressão dela e da 67 
dissertação em qualquer gráfica. 3.6. Comissão de Atualização do Manual do Aluno. A professora Daniela 68 
informou que a professora Karina entrou em contato com a secretaria para atualização do Manual do Aluno, 69 
pois existe algumas inconsistências do manual com o que ela está ensinando na disciplina de Metodologia. Dessa 70 
forma, o Colegiado aprovou a formação da Comissão: Karina, Mariana, Marcella e Priscilla, e aprovou que os 71 
trabalhos da comissão se iniciarão após a revisão do Regimento do PPGSN. 3.7. Oferta da Disciplina de 72 
Metodologia da Investigação Científica aplica às pesquisas em Saúde e Nutrição. A professora Daniela explicou 73 
que a professora Karina informou à secretaria que os alunos demandaram que a disciplina Metodologia da 74 
Investigação Científica aplicada às pesquisas em Saúde e Nutrição seja ofertada no primeiro semestre do curso 75 
de Mestrado, e não no segundo como ocorre atualmente. Após ampla discussão, o Colegiado decidiu retirar do 76 
ponto de pauta, para que as representantes discentes dos mestrados entrem em contato com os alunos para 77 
embasar uma decisão acerca desta solicitação. 3.8. Prorrogação de Defesas e de Bolsas. A professora Daniela 78 
explicou que o PPGSN enviou um e-mail para os alunos e orientadores que ingressaram no ano de 2019, para 79 
que aqueles que forem solicitar prorrogação de defesa e de bolsa se manifestassem e mandassem o pedido para 80 
ser aprovado no Colegiado. A Coordenadora lembrou o Colegiado que a prorrogação das bolsas incidirá 81 
diretamente na disponibilidade de bolsas para os alunos que ingressarem em 2021. Os pedidos recebidos foram: 82 
Ana Carolina da Silva, orientada pelo professor Daniel Barbosa Coelho, com pedido de prorrogação de defesa de 83 
seis meses; Carolina Ali Santos, orientada pelo professor George Luiz L. Machado Coelho, com pedido de 84 
prorrogação de defesa de seis meses; Carina Cristina Pena, orientada pela professora Melina Oliveira de Souza, 85 
com pedido de prorrogação de defesa e de bolsa de três meses; Janaína Gomes dos Santos, orientada pela 86 
professora Patrícia A. P. Pereira, com pedido de prorrogação de defesa e de bolsa de quatro meses; Stéfani 87 
Miranda Castro, orientado pelo professor Albená Nunes da Silva, com pedido de prorrogação de defesa e de 88 
bolsa de seis meses; e Thainá Gomes Peixoto, orientada pela professora Fernanda G. Drummond e Silva, com 89 
pedido de prorrogação de defesa e de bolsa de quatro meses. Após discussão, o Colegiado decidiu conceder as 90 
prorrogações dos alunos, conforme solicitado por cada um deles. 3.9. Critérios para Troca de Orientação. A 91 
professora Daniela informou que a Comissão, composta pelas professoras Mariana e Lenice e a discente Priscilla, 92 
apresentou a proposta para estabelecimento dos critérios para Troca de Orientação. A discente Bruna propôs 93 
que a minuta a ser apresentada pelo aluno seja formatada, de acordo com a minuta exigida no processo 94 
seletivo, e também que o aluno sugira o nome do novo orientador. Além disso, a discente também questionou 95 
sobre o critério de tempo para solicitar a mudança de orientador de até 50% do tempo de orientação (1 ano 96 
mestrado e 2 anos doutorado). Após ampla discussão, os critérios para troca de orientação, conforme o 97 
documento enviado pela comissão, foi aprovado pelo Colegiado, com o voto contrário da discente Bruna. 3.10. 98 
Julgamento das solicitações do corpo acadêmico. 3.10.1. Trancamento de Disciplinas. Solicitação dos discentes 99 
Débora Nonato Miranda Toledo e Zolder Marinho Silva para trancamento da disciplina NUT306 – Fisiopatologia 100 
de agravos e doenças crônicas não transmissíveis. O Colegiado concedeu o trancamento da disciplina para os 101 
discentes. 3.10.2. Relatório de Estágio Docente. 3.10.2.1. Ana Carolina da Silva. Estágio realizado na disciplina 102 
Nutrição Clínica (NCS 160), com a supervisão da professora Joana Ferreira do Amaral. 3.10.2.2. Deisyane Fumian 103 
Bouzada. Estágio realizado na disciplina Vigilância em Saúde (MSC013), com a supervisão da professora Ísis Eloah 104 
Machado. 3.10.2.3. Janaína Gomes dos Santos. Estágio realizado na disciplina ALI 276 - Higiene na Indústria de 105 
Alimentos, com a supervisão da professora Patrícia Aparecida Pimenta Pereira. 3.10.2.4. Lucas Soares Marcucci 106 
Barbosa. Estágio realizado na disciplina Fisiologia I (CBI197), com a supervisão da professora Fernanda Cacilda 107 
dos Santos Silva. 3.10.2.5. Carina Cristina Pena. Estágio realizado na disciplina Nutrição na prática desportiva 108 
(NCS310), com a supervisão da professora Fernanda Guimarães Drummond e Silva. O Colegiado aprovou os 109 
relatórios de estágio docente, com abstenção da Karina. 3.10.3. Professor Voluntário. Solicitação do professor 110 
Camilo Adalton Mariano da Silva para se cadastrar como professor voluntário no PPGSN, por conta de sua 111 
aposentadoria da UFOP. O Colegiado aprovou o cadastro do professor até a defesa da sua orientanda que 112 
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ocorrerá no dia 18 de dezembro de 2020. 3.10.4. Pós-Doc Voluntário. Solicitação da professora Adriana Lúcia 113 
Meireles para cadastrar como pós-doutoranda voluntária, Bárbara dos Santos Simões. Após avaliação da 114 
documentação, o Colegiado aprovou o cadastrado. 3.10.5. Formulário de Banca de Defesa. Deisyane Fumian 115 
Bouzada. Orientador: Camilo Adalton Mariano Silva. Membros internos: Raquel de Deus Mendonca (titular) e 116 
Júlia Cristina Cardoso Carraro. Membros externos: Luciano Garcia Lourenção (titular) e Olívia Maria De Paula 117 
Bezerra. O Colegiado aprovou o formulário de banca. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, 118 
que vai assinada por mim, Marcella Barbosa, Secretária Executiva, e pela Presidente da reunião. 119 

120  
 

Profa. Daniela Caldeira Costa, 
Coordenadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marcella Barbosa Miranda Teixeira, 
Secretária Executiva. 


