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ATA DA 172ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

ENGENHARIA AMBIENTAL 2 

Ao quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete às 09 horas, na Sala 53 do prédio do 3 

ProAmb/Sustentabilidade, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental, em 4 

reunião convocada pela Presidente, Profª. Aparecida Barbosa Mageste, com a finalidade de examinar, discutir e 5 

votar o expediente constante da ordem do dia. Além da Presidente, compareceram à reunião os seguintes 6 

membros: o Prof. Versiane Albis Leão, a Profª Gilmare Antônia da Silva, o Prof. José Francisco do Prado Filho. 7 

A Profª. Aparecida Barbosa Mageste iniciou a reunião fazendo a leitura da ata referente à 171ª reunião. A mesma 8 

foi aprovada por unanimidade, com algumas alterações sugeridas. Dando continuidade aos trabalhos, passou-se a 9 

ordem do dia: (1) Posse de novo membro discente do Colegiado: A discente Ludmila Ladeira Alves de Brito 10 

não compareceu à reunião. A posse da representante discente irá ocorrer em reunião posterior; (2) Análise e 11 

deliberação sobre ad referedum: o ad referedum da banca de defesa de tese do aluno Frederico Oliveira 12 

Quintão foi aprovado por unanimidade. A banca examinadora foi composta pelos professores Profª. Drª. Renata 13 

Pereira Lopes Moreira – UFV, Prof. Dr. Rodinei Augusti – UFMG, Prof. Dr. Geraldo Célio Brandão – UFOP, 14 

Prof. Dr. Jason Guy Taylor – UFOP e Profª. Drª. Flaviane Francisco Hilário – UFOP, e ocorreu no dia 29 de 15 

setembro de 2017, na sala 52 do prédio do ProAmb/Sustentabilidade; (3) Análise e deliberação sobre avaliação 16 

quadrienal da CAPES: O programa manteve a nota 5 e foi muito bem avaliado na maioria dos itens. Apesar 17 

disso, a CAPES identificou algumas fragilidades, tais como: i) A distribuição das orientações não é simétrica, 18 

sendo baixa de acordo com os parâmetros determinados pela área;  ii) O tempo médio na formação dos discentes 19 

foi bom, de acordo com os critérios adotados pela área, mas o programa deve melhorar este item; iii) A produção 20 

técnica ainda é baixa entre os docentes do programa, sendo avaliada como regular; iv) O programa tem que 21 

ampliar a internacionalização e tomar cuidado para que as parcerias não se concentrem em alguns docentes. Em 22 

dezembro será realizada uma reunião com todos os professores do Programa, para conversar sobre questões do 23 

Programa, inclusive sobre a avaliação da CAPES. (4) Análise e deliberação sobre credenciamento e 24 

recredenciamento docente: a Profª Mônica Teixeira sugeriu que as patentes passassem a ser consideradas nos 25 

critérios. A proposta de critérios foi aprovada por unanimidade, com o acréscimo da sugestão da Profª Mônica 26 

Cristina Teixeira. (5) Análise e deliberação sobre sugestões dadas na proposta de regimento do Programa: 27 

O Prof. Sérgio de Aquino encaminhou uma série de sugestões de alterações da proposta de regimento, que foram 28 

debatidas até o item 11.1. Os outros itens serão debatidos em reunião posterior. (6) Análise e deliberação sobre 29 

afastamento de professor: O Colegiado deliberou que, considerando que o Prof. Cornélio de Freitas Carvalho 30 

está afastado para férias prêmio, ele deve indicar um coorientador ou supervisor, professor da UFOP, com título 31 

de doutor, que se responsabilize pela supervisão das atividades institucionais dos alunos orientados por ele: 32 

Luisa Cardoso Maia e Stênio Bruno Lobo de Oliveira; (7) Análise e deliberação sobre processo seletivo de 33 

Mestrado e Doutorado: após discussões, o Colegiado aprovou o seguinte cronograma: (i) os professores irão 34 

receber um e-mail solicitando que se manifestem sobre a quantidade de vagas que poderá ofertar no próximo 35 

edital, informação que deverá ser encaminhada até o dia 18 de outubro, (ii) em 19 de outubro haverá uma 36 

reunião do Colegiado em que serão definidos os detalhes do edital, (iii) o edital deverá ser lançado no início de 37 

novembro, (iv) as inscrições deverão ocorrer até o dia 30 de novembro, (v) as provas deverão ocorrer na primeira 38 

semana de fevereiro de 2018, e as aulas do primeiro semestre de 2018 terão início em março do referido ano. (8) 39 

Análise e deliberação sobre recurso financeiro para eventos - Resoluções: a Resolução 03/2016 que 40 

regulamenta a concessão de auxílio evento foi alterada para considerar que o recurso a ser oferecido será 41 

definido a partir da disponibilidade orçamentária do Programa. O apoio concedido deverá custear 42 

obrigatoriamente custos ligados à participação no evento e para que esta resolução revogue todas as disposições 43 

em contrário; (9) Análise e deliberação sobre relatório de atividades do bolsista do PNPD: o Relatório PNPD 44 

2017, relativo às atividades de 2016 foi analisado e aprovado pelo Colegiado do ProAmb, condicionado à 45 

entrega de documentação que comprove as atividades descritas, como declarações de participação em bancas de 46 

defesa, além da necessidade anexar o artigo completo informado no relatório. O relatório com as alterações deve 47 

ser entregue na secretaria do ProAmb até o dia 31 de outubro; (10) Análise e deliberação sobre ofício enviado 48 

que trata da bolsa do PNPD: o ofício encaminhado pelo Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel sobre a 49 

possibilidade de rotatividade da bolsa de PNPD no ProAmb foi analisado pelo Colegiado que, após verificar o 50 

edital que rege a concessão da bolsa vigente, identificou que o edital de seleção de bolsista PNPD-CAPES nº 51 

02/2015 não contempla limite máximo para permanência de bolsista. Considerando a proposta apresentada no 52 

ofício, o Colegiado também deliberou que a partir do próximo edital de PNPD-ProAmb, haverá a inserção da 53 

cláusula que limita a 36 meses a permanecia do bolsista com o mesmo supervisor/projeto, e que o supervisor que 54 

foi contemplado não poderá disponibilizar vaga no edital imediatamente seguinte, ações que visam garantir a 55 

rotatividade da bolsa entre os professores do Programa; (11) Análise e deliberação sobre corte orçamentário 56 

no valor previsto para transporte em carro oficial: devido à falta de recursos para transporte em carro oficial 57 

da UFOP (informada pela PROPP), as solicitações de transporte para a realização da pesquisa de campo do 58 

aluno Everton Jubini de Merícia, orientado pelo Prof. José Francisco do Prado Filho, que não foram atendidas 59 

até esta data, não poderão ser atendidas. O Colegiado deliberou que, após a entrega da prestação de contas dos 60 

R$400,00 já recebidos pelo aluno, poderão ser solicitados mais R$400,00 para auxiliar nos gatos com o 61 

deslocamento. O Colegiado deliberou que seja encaminhado um e-mail para os professores do Programa, 62 
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informando que não há mais recursos para a solicitação de viagens em carro oficial, mas ainda é possível 63 

solicitar viagens de avião; (12) Análise de proposta de banca de defesa de dissertação: Foram aprovadas as 64 

bancas de defesa da  discente Renata Aparecida Fideles, orientada pelo Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel, a 65 

banca examinadora da defesa de mestrado será composta pelo Prof. Guilherme Max Dias Ferreira, da 66 

Universidade Federal de Lavras, como membro externo, e o Prof. Laurent Frédéric Gil, como membro interno, e 67 

irá ocorrer no dia 16 de outubro de 2017, às 09 horas no prédio do ProAmb/Sustentabilidade. E do discente 68 

Diogo Araújo Teixeira, orientado pelo Prof. José Francisco do Prado Filho. A banca de defesa de mestrado será 69 

composta pelos professores Raphael Tobias Vasconcelos Barros e Profa. Uende Aparecida Figueiredo Gomes 70 

ambos da UFMG, e o Prof. Aníbal da Fonseca Santiago, como membro interno, e irá ocorrer no dia 27 de 71 

outubro, às 08h30 no prédio do ProAmb/Sustentabilidade; (13) Análise e deliberação sobre plano de ensino – 72 

Estágio Docência: os planos de ensino – estágio docência dos alunos Silvia Juliana Barros e Silva, orientada 73 

pela Profª Aparecida Barbosa Mageste; Matheus Mello Pereira, orientado pelo Prof. Versiane Albis Leão; 74 

Ludmila Alves de Brito, orientada pelo Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca foram analisados e aprovados; 75 

(12) Análise e deliberação sobre Relatório de Avaliação de Estágio Docência: foram analisados a aprovados 76 

os relatórios de estagio docência dos alunos: Deyse Almeida dos Reis, orientada pelo Prof. Aníbal da Fonseca 77 

Santiago; Diego Roberto Sousa Lima, orientado pelo Prof. Sérgio Francisco de Aquino; Sarah Fraga Silviera e 78 

Everton Jubini de Merícia orientados pelo Prof. José Francisco do Prado Filho; Amália Luísa Pedrosa Xavier, 79 

orientada pelo Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel; Thiago Ribeiro da Silva Nascimento, orientado pelo Prof. 80 

Alberto de Freitas Castro Fonseca; Tayrine Silva Fernandes, orientada pela Profª Aparecida Barbosa Mageste. 81 

(15) Outros assuntos: (i) Requerimento de prorrogação de prazo para defesa de tese: a solicitação de 82 

prorrogação de prazo para defesa de tese do aluno Diego Roberto Sousa Lima, orientado pelo Prof. Sérgio 83 

Francisco de Aquino foi analisada e foram aprovados 3 meses de prorrogação. Nada mais havendo a tratar, a 84 

Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 12 horas, agradecendo a presença de todos. Para constar, lavrou-85 

se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada. 86 
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Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  88 


