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ATA DA 180ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

ENGENHARIA AMBIENTAL 2 

Ao vigésimo oitavo dia de março de dois mil e dezoito, 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. José Francisco do Prado Filho, o Prof. 7 

Versiane Albis Leão e a representante discente Ludmila Ladeira Alves de Brito. A Profa. Gilmare 8 

Antônia da Silva justificou ausência. Comunicações: (1) Defesa com participação de membro 9 

externo por vídeo conferência: a presidente do Colegiado informou que a primeira defesa com 10 

participação de membro externo por videoconferência ocorreu, com sucesso, no dia 26 de março; (2) 11 

Posse da docente no DEAMB: anteriormente o ProAmb havia recebido uma vaga de docente que foi 12 

alocada no Departamento de Engenharia Ambiental. O Prof. José Francisco do Prado Filho comunicou 13 

de que a docente Lívia Cristina Pinto Dias, aprovada para esta vaga, havia tomado posse recentemente. 14 

Ordem do dia: (1) Análise e deliberação sobre previsão orçamentária do ProAmb: após 15 

discussão, o Colegiado do ProAmb deliberou que o recurso financeiro recebido em 2018 será 16 

distribuído entre auxílio para realização de trabalho de campo e participação em congresso por 17 

discentes e verba para realização de bancas de qualificação e defesa. O recurso recebido pelo bolsista 18 

PNPD será destinado para participação em congressos; (2) Análise e deliberação sobre solicitação 19 

de auxílio evento: seguindo a decisão sobre a previsão orçamentária, a solicitação do Prof. Leandro 20 

Vinícius Alves Gurgel de auxílio financeiro para participação em congresso foi indeferida; (3) Análise 21 

e deliberação sobre composição de comissão de bolsas do ProAmb: a discente Ludmila Ladeira 22 

Alves de Brito foi eleita como representante discente na comissão de bolsas do ProAmb. A partir da 23 

não manifestação docente com interesse em se candidatar, o Colegiado deliberou que o Prof. José 24 

Francisco do Prado Filho continue como presidente da comissão, de forma que a comissão será 25 

composta pela Profa. Aparecida Mageste, como coordenadora do ProAmb, pelo Prof. José Francisco 26 

do Prado Filho, como representante docentes, e pela Ludmila Ladeira Alves de Brito, como 27 

representante discente. Outros assuntos: (a) Foi realizado, ao ProAmb, um pedido de reconhecimento 28 

de diploma. A comissão composta pelo Prof. José Francisco, Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca e 29 

Prof. Aníbal da Fonseca Santiago será responsável por fazer o processo de análise de reconhecimento 30 

de diploma; (b) Considerando a aposentadoria do Prof. Cornélio de Freitas Carvalho, o Colegiado 31 

deliberou pela elaboração e entrega de uma carta de agradecimento ao tempo de dedicação ao 32 

Programa; (c) Após análise dos relatórios de acompanhamento discente, o Colegiado deliberou que a 33 

coordenação entre em contato com os alunos Caroline Priscila Fan Rocha e Júlio César da Cruz 34 

orientados pelo Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca, e com o aluno Roberto Jorge Caeiro de 35 

Almeida Júnior, orientado pelo Prof. José Francisco do Prado Filho, já que nos relatórios destes 36 

discentes, apareceram questões que podem ter como consequência um possível atraso na defesa; (d) A 37 

solicitação de prorrogação de prazo para defesa de tese da discente Amália Luisa Pedrosa Xavier, 38 

orientada pelo Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel foi aprovada por unanimidade; (e) Considerando 39 

que o edital do processo seletivo para entrada em 2019 deve ser entregue na PROPP para avaliação e 40 

aprovação até o final do mês de setembro de 2018, e que após a realização do processo seletivo de 41 

2018 foi considerado importante que algumas alterações fossem pensadas para o processo seletivo,  42 

será enviado um e-mail para os docentes do Programa, verificando o interesse destes em participar de 43 

uma Comissão Permanente de Processo Seletivo, que será, junto ao Colegiado, responsável por 44 

planejar e executar este processo a partir deste momento; (f) Em reunião anterior, este Colegiado 45 

deliberou que deveria ser realizada uma alteração na ata de qualificação, com posterior avaliação. 46 

Avaliando o novo modelo de ata, percebeu-se que é necessário acrescentar um campo com a nota total, 47 

que deve ser dividida entre 50% do texto escrito, 30% da exequibilidade do trabalho e 20% da 48 

apresentação; (g) A Profa. Aparecida Barbosa Mageste solicitou a exclusão de coorientação da 49 

discente Silvia Juliana Barros e Silva, considerando que houve uma alteração substancial no projeto e 50 

que este não mais está dentro do campo de atuação da antiga coorientadora, Profa. Kisla Prislen Félix 51 

Siqueira, que foi aprovado  por unanimidade; (h) A solicitação de inclusão da Profa. Maria Célia da 52 

Silva Lanna como coorientadora da pesquisa da discente Thaíssa Jucá Jardim Oliveira, orientada pelo 53 

Prof. Aníbal da Fonseca Santiago, foi aprovada por unanimidade. (i) A solicitação de aproveitamento 54 

de créditos realizada pelo aluno Júlio César da Cruz, orientado pelo Prof. Alberto Freitas de Castro 55 

Fonseca, foi aprovada por unanimidade. A solicitação de aproveitamento, realizada pela discente 56 

Ludymyla Marcele Lima Silva, orientada pelo Prof. Aníbal da Fonseca Santiago, foi aprovada com 57 
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exceção da disciplina Seminários, que não é ofertada no ProAmb; (j) Após análise do Calendário 58 

Acadêmico da Pós-graduação, foi levantada uma dúvida sobre a quantidade de semanas letivas na Pós-59 

graduação. Esta dúvida será levada ao Pró-reitor de pesquisa e pós-graduação para esclarecimento.  60 

 61 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 10h25min. Para 62 

constar, lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada.  63 

 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste 64 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  65 

Universidade Federal de Ouro Preto 66 


