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ATA DA 171ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

ENGENHARIA AMBIENTAL 2 

Ao segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete às 10 horas e 15 minutos, na 3 

Sala 53 do prédio do ProAmb/Sustentabilidade, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-4 

graduação em Engenharia Ambiental, em reunião convocada pela Presidente, Profª. Aparecida 5 

Barbosa Mageste, com a finalidade de examinar, discutir e votar o expediente constante da 6 

ordem do dia. Além da Presidente, compareceram à reunião os seguintes membros: o Prof. 7 

Versiane Albis Leão, a Profª Gilmare Antônia da Silva e o representante discente Diego 8 

Roberto Sousa Lima. O Prof. José Francisco do Prado Filho justificou sua ausência. A Profª. 9 

Aparecida Barbosa Mageste iniciou a reunião fazendo a leitura da ata referente à 169ª reunião. 10 

A mesma foi aprovada por unanimidade, com algumas alterações sugeridas, com a abstenção 11 

da Profª. Gilmare Antônia da Silva. Dando continuidade aos trabalhos, passou-se a ordem do 12 

dia: (1) Posse de novo membro do Colegiado: O Prof. Versiane Albis Leão assinou sua 13 

recondução como representante da área de concentração Tecnologias Ambientais no 14 

Colegiado do ProAmb; (2) Análise e deliberação sobre ad referedum para aprovação de 15 

ementas de disciplinas: Na reunião do Colegiado do ProAmb, ocorrida no dia 30 de agosto 16 

de 2017, as ementas das disciplinas PEA544 - Química dos materiais lignocelulósicos - 17 

ultraestrutura, reações e aplicações, e PEA 543 Biomassa para energia, combustível e 18 

produtos químicos foram analisadas. O Colegiado sugere que, considerando que as ementas 19 

são colocadas no sistema da UFOP e na Plataforma Sucupira, sejam feitas algumas alterações 20 

no documento, com o objetivo de dar um enfoque mais explícito nas aplicações ambientais do 21 

conteúdo ministrado; (3) Posse de novo membro do Colegiado: A Profª. Gilmare Antônia da 22 

Silva assinou sua recondução como representante da área de concentração Meio Ambiente e 23 

Recursos Hídricos no Colegiado do ProAmb; (4) Análise e deliberação sobre critérios para 24 

credenciamento e recredenciamento docente: após ampla discussão, o colegiado aprovou 25 

por unanimidade os critérios que vinham sendo debatidos, e deliberou que os critérios serão 26 

encaminhados por email para os professores do ProAmb, que terão uma semana para sugerir 27 

possíveis alterações que serão debatidas na reunião do Colegiado subsequente, e 28 

posteriormente publicados no site; (5) Análise e deliberação sobre as normas de 29 

progressão direta para o doutorado: Foram realizadas sugestões de alterações que deverão 30 

ser feitas, e o tema irá retornar em outra reunião do Colegiado; (6)Análise e deliberação 31 

sobre a resolução 001/2013 que trata sobre o exame de qualificação: A revogação da 32 

Resolução 001/2013 foi aprovada por unanimidade. Após ampla discussão, o Colegiado 33 

deliberou que deve ser acrescentada no regimento a informação de que os alunos do ProAmb 34 

de mestrado e doutorado devem assistir à 3 bancas de qualificação e/ou defesa para que 35 

possam marcar a defesa; (7) Análise e deliberação sobre não manifestação para marcação 36 

de defesa: O Colegiado deliberou que  o aluno Frederico Jehár Oliveira Quintão tem até o dia 37 

06 de setembro para entregar o documento de marcação de defesa assinado pelo orientador, o 38 

Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso; (8) Análise e deliberação sobre o 39 

requerimento de transporte e diária para trabalho de campo: o Colegiado aprovou a 40 

solicitação de transporte para a realização da pesquisa de campo do aluno Everton Jubini de 41 

Merícia, orientado pelo Prof. José Francisco do Prado Filho; (9) Análise e deliberação sobre 42 

a solicitação de inclusão de coorientador: após ampla discussão, o Colegiado aprovou a 43 

solicitação de troca de orientador entregue pela aluna Nayara Clarisse Soares Silva, orientada 44 

pelo Prof. Sérgio Francisco de Aquino e Adonai Bruneli de Camargos, orientado pela Profª. 45 
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Silvana de Queiroz Silva, que solicitavam a troca de orientador para o Prof. Bruno Eduardo 46 

Lobo Baêta. Sobre a solicitação para a inclusão do Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta como 47 

coorientador das pesquisas de doutorado dos alunos Oscar Fernando Herrea Adarme e Marina 48 

Caldeira Tonucci, devem aguardar a defesa da primeira dissertação orientada pelo professor 49 

no ProAmb; (10) Análise e deliberação sobre Planos de Ensino – Estágio Docência: o 50 

tópico foi retirado de pauta para a realização de alterações nos Planos entregues; (11) Análise 51 

e deliberação sobre Relatório de Avaliação – Estágio Docência: o tópico foi retirado de 52 

pauta para a realização de alterações nos Relatórios entregues. Outros assuntos: (i) Extensão 53 

de prazo para defesa de tese: O colegiado aprovou a solicitação de extensão de prazo para a 54 

defesa de tese de doutorado da aluna Célia, orientada pelo Prof. Robson José de Cassia 55 

Franco Afonso. (ii) Pré-proposta de banca de defesa de mestrado: O Colegiado aprovou a 56 

pré-proposta de banca de defesa de mestrado do aluno Luiz Carlos Garcia, orientado pelo 57 

Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca, a defesa irá ocorrer no dia 11/09, às 14 horas, e a 58 

banca examinadora será composta pelos professores: Daniel Gaio (UFMG), Iara Antunes 59 

(UFOP) e Aníbal da Fonseca Santiago (UFOP). (iii) Solicitação de aproveitamento de 60 

experiência docente como estágio docência: a aluna Aline Gomes de Oliveira Paranhos, 61 

orientada pelo Prof. Sérgio, solicitou aproveitamento de experiência docente como estágio 62 

docente. O Colegiado deliberou que, assim como foi autorizado para outros alunos de 63 

doutorado, será possível aproveitar a experiência docente como um estágio docência, e o 64 

segundo deve ser realizado na UFOP, durante a realização do doutorado. Nada mais havendo 65 

a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 12 horas, agradecendo a presença de 66 

todos. Para constar, lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada. 67 

 

 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste 68 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental 69 


