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ATA DA 176ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL 2 

Ao décimo oitavo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 10 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. José Francisco do Prado Filho, a Profa Gilmare Antônia da Silva e a representante discente 7 

Ludmila Ladeira Alves de Brito. O Prof. Versiane Albis Leão, devido ao fato de estar em período de férias, não 8 

pôde comparecer à reunião. Ordem do dia: (1) Análise e deliberação sobre solicitação de prorrogação de 9 

prazo de Doutorado Sanduíche no exterior: a discente Caroline Priscila Fan Rocha, orientada pelo Prof. Dr. 10 

Alberto de Freitas Castro Fonseca, solicitou a prorrogação de 03 meses para a conclusão de seu período 11 

sanduiche que está sendo realizado desde junho de 2017 na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, sob a 12 

orientação do Prof. Dr. Tomás Barros Ramos. A discente justificou sua solicitação citando problemas pessoais e, 13 

principalmente, a necessidade da colaboração de terceiros para a finalização da etapa de sua pesquisa em 14 

Portugal. Considerando que a discente não recebe bolsa ofertada por instituições de fomento à pesquisa no 15 

Brasil, que o prazo solicitado não ultrapassa um ano de estadia fora do país e que a discente terá tempo, após seu 16 

retorno ao Brasil, para finalizar a elaboração da tese antes do término do prazo oficial para a defesa, o Colegiado 17 

deliberou por unanimidade pela aprovação da solicitação; (2) Análise e deliberação sobre solicitação de 18 

prorrogação de qualificação de doutorado: a discente Lilian Machado Costal, matriculada na disciplina de 19 

Qualificação no segundo semestre de 2017 está afastada por 03 meses por motivo de saúde comprovado por 20 

atestado médico entregue em dezembro de 2017. A discente, que estava matriculada na disciplina Qualificação 21 

ainda não realizou a apresentação do projeto de qualificação. O Colegiado, em atenção ao quadro de saúde da 22 

discente, sugeriu que fosse realizado o trancamento extemporâneo da disciplina sendo que a orientação será dada 23 

para a discente e para seu orientador e, assim que a solicitação for entregue na secretaria o trancamento será 24 

realizado; (3) Análise e deliberação sobre organização para processo seletivo: a prova de conhecimentos 25 

específicos e de línguas estrangeiras do processo seletivo para ingresso, em 2018, no mestrado e doutorado do 26 

ProAmb irá ocorrer no dia 29 de janeiro de 2018 no auditório 01 do Departamento de Geologia (DEGEO) e 27 

também no auditório da Escola de Farmácia (EFAR); (4) Análise e deliberação sobre pré-proposta de banca 28 

examinadora de defesa de dissertação: a pré-proposta de banca de defesa de dissertação do discente Stênio 29 

Bruno Lobo Oliveira, orientado pelo Prof. Dr. Cornélio de Freitas Carvalho foi analisada pelo Colegiado e 30 

aprovada por unanimidade. A defesa irá ocorrer no dia 21 de fevereiro e terá como comissão examinadora o 31 

Prof. Dr. Laurent Fréderic Gil (UFOP) e o Prof. Dr. Wagner da Nova Mussel (UFMG). Outros assuntos: (i) 32 

Alteração na data de matrícula a matrícula que anteriormente estava prevista apenas para os dias 22 e 23 de 33 

fevereiro, também poderá ser realizada nos dias 08 e 09 de março. A matrícula dos alunos regulares será nos dias 34 

20 e 21 de fevereiro; (ii) Aprovação de Ad referedum: o Colegiado aprovou por unanimidade o ad referedum que 35 

autorizou a alteração de coorientador da discente Tayrine Silva Fnandes, orientada pela Profa. Dra. Aparecida 36 

Mageste. A solicitação realizada para a alteração de coorientação do Prof. Dr. Igor José Boggione Santos, da 37 

Universidade Federal de São João Del Rei, para a Profa. Dra. Gilmare Antônia da Silva foi realizada por ter sido 38 

verificado após a definição do trabalho a ser desenvolvido que, considerando que serão realizadas análises 39 

quimiométricas na pesquisa, a experiência da professora em Quimiometria será de relevância para o projeto; (iii) 40 

Considerando que o retorno da Profa. Dra. Mônica Teixeira para o país irá ocorrer no final do primeiro semestre 41 

de 2018, o Colegiado deliberou que a disciplina de Metodologia Científica, ofertada pela referida professora será 42 

ofertada no segundo semestre de 2018; (iv) A disciplina PEA535 - Qualidade e tratamento de água, 43 

anteriormente ofertada pelo Prof. Dr. Marcelo Libânio será ofertada, no primeiro semestre de 2018, pelo Prof. 44 

Dr. Aníbal Santiago da Fonseca. (v) As discentes Isabela Cristina de Sousa, Marineide de Freitas Gonçalves e 45 

Tatiana Luiza Soares orientadas pelo Prof. Dr. Hubert Roeser solicitaram transporte e recurso para realização de 46 

trabalho de campo entre os dias 05 e 08 de fevereiro. A PROPP informou que o ProAmb ainda não tem recursos 47 

para solicitar transporte ou diária para trabalho de campo. O Colegiado orientou as alunas a fazerem a solicitação 48 

na pró-reitoria. 49 

 50 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 12 horas. Para constar, lavrou-se 51 

a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada.  52 
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