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Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 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, Gustavo Silveira Breguez (suplente), Joice Silva Vieira
Leal, Karina Barbosa de Queiroz, Joana Ferreira do Amaral, Marcella Barbosa Miranda Teixeira, Mariana Carvalho
Menezes e Priscilla Vilela dos Santos (suplente). A professora Lenice Kappes Becker Oliveira justificou a ausência
na reunião. I) Comunicação: 1.1. A professora Daniela informou que foram chamados três excedentes do
Processo Seletivo do Mestrado, uma candidata para a professora Maria Cristina Passos e duas candidatas para a
professora Maria Del Carmen Bisi Molina. 1.2. A professora Daniela comunicou que o professor Sérgio Aquino,
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, enviou um e-mail com as informações da Capes na reunião da Andifes:
deve haver alteração substancial no modelo do PROAP, com o objetivo de privilegiar o custeio de bolsistas; a
distribuição das bolsas do PNPD também vai mudar. Não deverá mais existir cotas para os PPGs. As bolsas de
pós-doutorado serão concedidas no âmbito dos programas induzidos pela Capes; a Capes deve divulgar em
breve como será o novo modelo de distribuição de bolsas - as perdas não devem ultrapassar 10% e os ganhos
podem chegar à 20%; o orçamento da Capes previsto para 2021 é de 16% menor que o de 2020; e a próxima
quadrienal começará em 2022, com dados de 2021 podendo ser inseridos no primeiro ano do ciclo. 1.3. A
professora Daniela informou que alguns professores entraram em contato, informando que o dia e horário da
reunião do Colegiado, segundas quartas-feiras de cada mês, às 14h, não está mais adequado. Dessa forma, a
professora Daniela comunicou que a secretaria irá enviar o doodle para que o melhor dia e horário sejam
escolhidos para as reuniões do Colegiado. 1.4. A professora Mariana informou sobre a publicação de um artigo
na revista Nature Medicine em colaboração com o projeto SALURBAL, que é financiado pelo edital “Our Planet,
Our Health” da Fundação Wellcome Trust e é ligado à rede Latino Americana de Saúde Urbana. A professora
completou que o artigo foi assunto de reportagens na BBC e na El País. 1.5. O técnico Gustavo comunicou que as
compras do Proap de 2020 deram certo, faltando apenas a compra das baterias do HPLC. 1.6. O professor André
informou que estava participando de um processo seletivo pela Caint para receber um pós-doutorando por um
período de um ano na UFOP e um ano na Espanha (dupla supervisão por dois anos). Porém, a candidata não foi
aprovada na fase final do processo seletivo. II) Expediente. 2.1. Aprovação da Ata nº 95. A professora Daniela
propôs a aprovação da ata nº 95, enviada previamente aos membros, referente à reunião realizada no dia
dezesseis de dezembro do ano de dois mil e vinte. A ata foi aprovada pelo Colegiado. III) Ordem do Dia. 3.1.
Renovação de bolsas 2021. A professora Daniela explicou que anteriormente o PPGSN cadastrava a bolsa dos
alunos no período de doze meses e que lançava um edital de renovação de bolsas para que as bolsas fossem
renovadas pelo mesmo período. A Presidente explicou que foi uma das maneiras que o Programa encontrou
para fazer com que os alunos não atrasassem a qualificação. Porém, com uma maior possibilidade de corte das
bolsas, no ano passado, o Colegiado decidiu que as bolsas fossem cadastradas pelo período total, ou seja, de
dois anos no mestrado e quatro anos no doutorado. E, com isso, não justificava o lançamento do edital de
renovação de bolsas. A Presidente comunicou que o PPGSN acompanhará as qualificações e caso verifique que
está havendo atrasos, trará a discussão novamente para o Colegiado, para o planejamento de ações. Após
discussão, o Colegiado aprovou não haver mais o edital de renovação de bolsas. 3.2. Processo Seletivo PDSE –
Homologação do Resultado. A professora Daniela informou que a Comissão Avaliadora do Processo Seletivo do
PDSE, composta pelas professoras Camila Carrião, Karina Barbosa de Queiroz – Presidente - e a discente Hillary,
aprovou a única candidata do processo seletivo, a doutoranda Magda do Carmo Parajára, com a nota 94.8. A
professora Adriana, orientadora da discente, informou que foi realizado o contato com o possível coorientador
em Washington, por meio das professoras Ísis Leandro Machado e Débora Malta, porém o pesquisador
comunicou que dependerá da evolução da pandemia para receber a discente aprovada. Ele também informou
que caso não seja possível a ida da discente presencialmente para a universidade, a coorientação poderá ocorrer
de forma remota. O Colegiado homologou o resultado final do Processo Seletivo do PDSE. 3.3. Relatório do IV
CISeN. A professora Daniela passou a palavra para a doutoranda Bruna, coordenadora do IV Cisen, que abordou
sobre o relatório e pontuou algumas sugestões da Comissão Organizadora para os próximos eventos: considerar
o calendário de eventos da UFOP para a realização do CISeN, e reforçar a sugestão da comissão organizadora do
III CISeN para realização do evento no mês de agosto; manter a não obrigatoriedade de todos os bolsistas na
organização do evento. Entretanto, deve-se levar em consideração que comissões organizadoras menores,
apesar de serem efetivas na organização do evento, podem gerar conflitos internos com os demais discentes do
PPGSN, uma vez que podem ocorrer favoritismo na seleção da comissão. Sugere-se, portanto, o levantamento,
dentre todos os discentes, dos interessados em organizar a próxima edição do evento e que essa listagem seja
avaliada previamente pelo colegiado baseados em critérios pré-estabelecidos pelo mesmo (ex. organização
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prévia de eventos, coeficiente acadêmico, carta de interesse); avaliar a participação de algum docente do PPGSN
co-coordenando a realização do evento. Após discussão, o Colegiado aprovou o Relatório do IV CISeN. Neste
momento, o professor André saiu da reunião. 3.4. Disciplinas do Doutorado: A professora Daniela comunicou
que essa pauta é uma demanda dos doutorandos e passou a palavra para a discente Bruna. A Bruna informou
que os doutorandos do PPGSN se reuniram e que foram levantados vários pontos acerca de algumas disciplinas
do PPGSN: temas de artigos científicos abordados em disciplinas seriam mais proveitosos caso estivessem
dentro da temática da própria disciplina ou dos projetos de pesquisa dos discentes, ou caso fossem relevantes
para ambas linhas de pesquisa do programa. Em algumas disciplinas, ficou claro que a linha de pesquisa 2 –
“Saúde e Nutrição em indivíduos e coletividades” não foi contemplada; os critérios de avaliação das disciplinas
devem ser claros e objetivos; temáticas repetidas entre outras disciplinas devem ser evitadas, seja pela
comunicação entre professores, seja pela supervisão do colegiado pelos planos de atividades ou ementas;
disciplinas obrigatórias poderiam levar em consideração ambas as linhas de pesquisa nas temáticas abordadas
e/ou atividades. Caso haja a impossibilidade ou incompatibilidade de conteúdo em determinada disciplina para a
abordagem das duas linhas temáticas, outra disciplina, com carga horária similar, poderia ser ofertada, de forma
obrigatória, com temática direcionada para a outra linha de pesquisa. Isso possibilitaria a formação básica
igualitária de nossos discentes. Sugere-se a possibilidade de que certas disciplinas possam ser divididas por dois
professores de linhas de pesquisa diferentes. Também foi levantado que outras formas de avaliação que não
apresentações orais ou seminários deveriam ser consideradas. Além disso, quando a apresentação oral é
recomendada, a gravação das apresentações dos discentes que não podem acompanhar as aulas síncronas
deveria ser uma opção durante o período de ensino remoto. Os discentes acreditam também que a cobrança da
presença integral nas atividades/aulas síncronas não deveria acontecer, ou, como feito em outras disciplinas, um
fórum de presença poderia ser aberto para o aluno demonstrar que assistiu à gravação da aula ministrada de
forma síncrona; deve ser evitado que disciplinas com carga horária elevada e conteúdo denso, seja ofertada em
duas semanas consecutivas, pois isso dificulta a assimilação mais adequada e produtiva dos conteúdos; o
cumprimento da ementa é fundamental. Os assuntos abordados durante as aulas e seminários devem ser
coerentes com a ementa aprovada pelo colegiado. Dessa foram, os discentes solicitam que o PPGSN ofereça um
curso para os doutorandos que abranja os pontos da ementa da disciplina de Redação de Projetos Científicos;
adicionalmente, os discentes solicitam que as disciplinas obrigatórias do curso de doutorado sejam ofertadas
anualmente e não bianualmente, como ocorre em alguns casos; considerando que o regimento do programa
será revisto em breve, os discentes solicitam a revisão de toda a estrutura curricular obrigatória (incluindo
ementas e planos de atividades, evitando duplicidade de conteúdo e supressão de outros conteúdos relevantes
para a formação) do curso de doutorado de forma criteriosa pelo colegiado. Além disso, os discentes solicitam a
inclusão de disciplinas que contribuam para o conhecimento didático-pedagógico, já que a maioria absoluta dos
pesquisadores do Brasil estão nas universidades públicas e atuam como docentes e que durante a formação
acadêmica no doutorado, não há disciplinas que abordem aspectos didático-pedagógicos para a atuação futura
como docentes. Assim, considerando que o PPGSN lançou uma campanha de acolhimento de todo o corpo
acadêmico, o diálogo docente-discente torna-se imprescindível. A comunicação e a compreensão, especialmente
neste momento de ensino remoto, permitem que o aprendizado ocorra de forma efetiva. Em resposta aos
questionamentos discentes, a professora Karina se ofereceu para ministrar o curso sobre Redação de Projetos
Científicos e sugeriu que o Colegiado criasse uma Comissão para analisar todas as ementas das disciplinas para
que não haja duplicidade das temáticas. A professora Adriana pontuou a importância de considerar o esforço e a
saúde mental dos professores neste momento de pandemia e do ensino remoto e que os pontos levantados
sejam mais propositivos. A professora Mariana comentou que o movimento de construção coletiva dos alunos é
muito positivo, porém ela sugere que o Colegiado filtre o que faz sentido para todo o Programa e o que faz
sentido a questões pontuais vivenciadas pelos discentes. Além disso, a professora Mariana sugere que se faça
uma reunião apenas para debater os pontos levantados ou subcomissões e deixou o nome à disposição para
participar da subcomissão. A professora Fernanda completou que as disciplinas voltadas para a docência são
raras nos programas de pós-graduação, pois o objetivo é formar pesquisadores, e sugeriu que esse tipo de
disciplina seja ofertado por professores da pedagogia. Neste momento, as professoras Fernanda e Mariana
saíram da reunião. Após ampla discussão, o Colegiado decidiu que os pontos levantados serão tratados na
próxima reunião, com a criação de comissões de auto avaliação na esfera discente, docente e administrativa.
3.5. Programa de Disciplinas 2021/1. A professora Daniela comunicou que foi enviado o Programa das
disciplinas que serão ministradas no primeiro semestre de 2021. Além disso, foram enviadas três ementas para
aprovação do Colegiado: NUT204 – Ética na Pesquisa (30h), NUT501 – Tópicos Especiais em Saúde e Nutrição:
Epidemiologia Nutricional e Saúde (30h) e NUT362 – Microbiologia de Alimentos Avançada (60h). Após ampla
discussão, o Colegiado aprovou os programas das disciplinas e a ementa da disciplina NUT501. O Colegiado
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decidiu que seria enviado um e-mail para o professor da disciplina NUT204, para que haja uma atualização da
ementa, pois houve a duplicidade de temática com a disciplina Princípios éticos e práticos do uso de animais de
experimentação. Além disso, o Colegiado recomenda que a disciplina NUT362 seja adequada para a carga
horária de 30 horas e que fique mais claro na ementa quais aspectos da disciplina representam um
conhecimento adicional em relação à microbiologia ministrada na graduação. 3.6. Julgamento das solicitações
do corpo acadêmico. 3.6.1. Cadastro de Coorientador. 3.6.1.1. Solicitação da professora Adriana Lúcia Meireles
para cadastro da professora Raquel de Deus Mendonça como coorientadora da discente Amanda Popolino Diniz.
3.6.1.2. Solicitação da professora Patrícia Aparecida Pimenta Pereira para cadastro da professora Daniela
Caldeira Costa como coorientador da discente Michelle Barbosa Lima. 3.6.2. Indicação de Banca de Defesa de
Mestrado. 3.6.2.1. Lucas Soares Marcucci Barbosa. Orientador: Albená Nunes da Silva. Membros Internos:
Lenice Kappes Becker Oliveira (titular) e Emerson Cruz de Oliveira. Membros Externos: Marcelo Henrique
Salviano Faria (titular) e Janaína Matos Moreira. 3.6.2.2. Pedro Henrique Paes Scott e Silva. Orientador: Mauro
César Isoldi. Membros Internos: Guilherme de Paula Costa (titular) e Leonardo Máximo Cardoso. Membros
Externos: Victor Neiva Lavorato (titular) e Emily Correna Carlos Reis. O Colegiado aprovou as Bancas de Defesa
de Mestrado. 3.6.3. Indicação de Banca de Qualificação de Mestrado. 3.6.3.1. Ana Cláudia Morito Neves.
Orientadora: Júlia Cristina Cardoso Carraro. Membros internos: Adriana Lúcia Meireles (titular) e Mariana
Carvalho de Menezes. Membros externos: Elaine Leandro Machado (titular) e Ana Paula Boroni Moreira. 3.6.3.2.
Ana Flávia Martins Silva. Orientadora: Júlia Cristina Cardoso Carraro. Membros internos: Adriana Lúcia Meireles
(titular) e George Luiz Lins Machado Coelho. Membros externos: José Luiz Marque Rocha (titular) e Carolina
Nicoletti Ferreira. O Colegiado aprovou os formulários de indicação de banca de qualificação de mestrado. 3.6.4.
Plano de Atividades de Estágio Docência. 3.6.4.1. Débora Nonato Miranda de Toledo. Realização de Estágio
Docente na disciplina CBI143 - Parasitologia, sob supervisão do professor André Talvani. 3.6.4.2. Lázaro
Fernandes Lobo. Realização de Estágio Docente na disciplina CBI197 - Fisiologia I, sob supervisão da professora
Fernanda Cacilda dos Santos Silva. 3.6.4.3. Melissa Luciana de Araújo. Realização de Estágio Docente na
disciplina NUT018 - Nutrição em Saúde Pública, sob supervisão da professora Larissa Loures Mendes. O
Colegiado aprovou os Planos de Atividades de Estágio Docência. 3.6.5. Relatório de Estágio Docência. Estágio
Docência realizado pela discente Magda do Carmo Parajára, com supervisão da professora Adriana Lúcia
Meireles. O Colegiado aprovou o relatório de estágio docente. 3.6.6. Relatório Parcial do PNPD. Relatório
parcial de atividades da bolsista PNPD, Nathalia Sernizon Guimarães, no período de 1° de setembro de 2020 a 31
de dezembro de 2020. O Colegiado aprovou o relatório da bolsista, com abstenção das professoras Adriana e
Karina. 3.6.7. Prorrogação de Defesa. Solicitação da professora Mariana Carvalho de Menezes para prorrogação
da defesa de Mestrado até o dia 30 de março de 2021 da aluna Bianca Bastos Lima. O Colegiado aprovou a
solicitação de prorrogação. 3.6.8. Professora Voluntária UFES. Solicitação da professora visitante, Maria Del
Carmen Bisi Molina, para dar continuidade nas atividades de orientação de alunos de mestrado e doutorado
vinculados aos Programas de Pós-graduação em Nutrição e Saúde e Saúde Coletiva da Ufes, na condição de
professora voluntária. O Colegiado aprovou a solicitação da professora Maria Del Carmen. 3.6.9.
Complementação de Bolsa. Solicitação da discente de doutorado Bruna Eugênia Ferreira Mota, orientada pela
professora Gabriela Guerra Leal de Souza, para complementação de bolsa a ser paga pelas inscrições advindas
do CONAN pela sua participação na Comissão Organizadora do evento. O Colegiado aprovou a complementação
de bolsa da discente. 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,
Presidente.

Marcella Barbosa Miranda Teixeira,
Secretária Executiva.

