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ATA DA 174ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

ENGENHARIA AMBIENTAL 2 

Ao nono dia do mês de novembro 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 4 

Ambiental, em reunião convocada pela Presidente, Profª. Aparecida Barbosa Mageste, com a 5 

finalidade de examinar, discutir e votar o expediente constante da ordem do dia. Além da Presidente, 6 

compareceram à reunião os seguintes membros: o Prof. Versiane Albis Leão, a Profª Gilmare Antônia 7 

da Silva, o Prof. José Francisco do Prado Filho e a representante discente Ludmila Ladeira Alves de 8 

Brito. A Profª. Aparecida Barbosa Mageste iniciou a reunião fazendo a leitura da ata referente à 172ª 9 

reunião. A mesma foi aprovada por unanimidade, após correções sugeridas. Dando continuidade aos 10 

trabalhos, passou-se a ordem do dia. Foi sugerido e acatado por unanimidade que o item 8 análise e 11 

deliberação sobre sugestões dadas na proposta de regimento do Programa fosse retirado de pauta, para 12 

que possa ser debatido em reunião específica sobre o tema;  (1) Análise e deliberação sobre pedido 13 

de credenciamento docente: o Colegiado deliberou que o docente deve realizar alterações no projeto 14 

entregue, nas linhas de pesquisa indicadas e na ementa da disciplina sugerida. O tema voltará a ser 15 

debatido em reunião posterior; (2) Análise e deliberação sobre edital do processo seletivo de 16 

Mestrado e Doutorado 2018: O edital para o processo seletivo foi aprovado, condicionado à 17 

alterações. Serão exigidas cópias do RG e do diploma ou declaração de colação de grau no momento 18 

da inscrição, e foram sugeridas algumas alterações na bibliografia indicada; (3) Análise e deliberação 19 

sobre calendário acadêmico de 2018: o Colegiado aprovou por unanimidade que o calendário 20 

acadêmico do ProAmb siga o calendário acadêmico da graduação da UFOP; (4) Análise e 21 

deliberação sobre requerimento de auxílio financeiro para publicação: A Profa. Mônica Cristina 22 

Teixeira solicitou auxílio financeiro para publicação a ser realizada no exterior. O Colegiado aprovou 23 

que o recurso seja destinado à publicação já que ainda existem recursos e está em tempo de fazer esta 24 

solicitação; (5) Análise de proposta de banca de defesa de qualificação: a discente Lílian Fernandes 25 

Machado Costal, orientada pelo Prof. Dr. Alberto Freitas de Castro Fonseca solicitou prorrogação para 26 

realização da qualificação para a última semana de janeiro de 2018, devido à incompatibilidade de 27 

agendas entre os membros da banca examinadora. O Colegiado aprovou a solicitação, condicionada à 28 

entrega do formulário de marcação até o dia 01 de dezembro de 2017, 21 dias antes do último dia 29 

letivo do ano; (6) Análise de proposta de banca de defesa de dissertação: a proposta de alteração da 30 

banca examinadora da dissertação do discente Rafael Pereira da Silva, orientado pelo Prof. Dr. 31 

Marcelo Libânio foi aprovada por unanimidade. A banca será composta pelos professores Profa. Dra. 32 

Míriam Cristina Santos Amaral Moravia da UFMG, Profª. Drª. Renata de Oliveira Pereira (UFJF) e 33 

Prof. Dr. Bruno Eduardo Lôbo Baêta (UFOP), e irá ocorrer em 11 de dezembro de 2017; (7) Análise e 34 

deliberação sobre Portaria 003/2017 que regulamenta o Estágio Docência no ProAmb: foi 35 

sugerido e aprovado por unanimidade o acréscimo da informação de que é necessário ministrar no 36 

mínimo 04 horas/aula e no máximo 10 horas/aula, que as outras 50 horas sigam a orientação da 37 

resolução CEPE 5020, e que só serão contabilizados os estágios docência realizados durante o período 38 

da matricula no Estágio Docência. Também foi sugerido que a coordenação verifique se é possível que 39 

os alunos cursem a disciplina de Didática no Ensino Superior ofertada pelo Instituto de Ciências 40 

Humanas e Sociais, e que a questão da necessidade de manter o Estágio Docência com 60 horas seja 41 

levada para ser debatida na Câmara da Pós-graduação. Outros assuntos: (i) Solicitação de 42 

elaboração de parecer de reconhecimento de diploma expedido no exterior: De acordo com o 43 

tema da dissertação, direito ambiental, o Colegiado deliberou que os professores Prof. Dr. Alberto de 44 

Freitas Castro Fonseca e Prof. Dr. José Francisco do Prado Filho serão consultados para responderem 45 

se consideram que o diploma deve ser analisado por um Programa de Pós-graduação em Engenharia 46 

Ambiental; (ii) Minuta do Concurso para professor titular livre: o Colegiado deliberou pela 47 

alteração na titulação de doutorado em Engenharia para título de doutor, e que seja inserido que serão 48 

analisadas as publicações realizadas em periódicos das Engenharias I. Nada mais havendo a tratar, a 49 

Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 12 horas, agradecendo a presença de todos. Para 50 

constar, lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada. 51 

 

 

Profª. Drª. Aparecida Barbosa Mageste 52 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  53 


