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ATA DA 181ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

ENGENHARIA AMBIENTAL 2 

Ao décimo oitavo dia de abril 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: a Profa. Gilmare Antônia da Silva, o Prof. Versiane 7 

Albis Leão e a representante discente Ludmila Ladeira Alves de Brito. O Prof. José Francisco do 8 

Prado Filho justificou ausência. Aprovação de atas: a ata da 177ª reunião foi aprovada por 9 

unanimidade e a ata da 180ª reunião foi aprovada com alterações sugeridas. Comunicações: (i) A 10 

coordenadora do ProAmb comunicou que, conforme indicação do Colegiado, conversou com os 11 

alunos que apresentaram, em seus relatórios de atividades desenvolvidas, situações que poderiam 12 

sinalizar um possível atraso na defesa. Também foi realizada uma conversa com os orientadores e as 13 

situações dos alunos Júlio César da Cruz e Caroline Priscila Fan Rocha, orientados pelo Alberto de 14 

Freitas Castro Fonseca e Roberto Jorge Caiero de Almeida Júnior, orientado pelo José Francisco do 15 

Prado Filho, estão sendo acompanhadas pelo Colegiado; (ii) A coordenadora do curso fez a 16 

comunicação de que o relatório da plataforma sucupira foi enviado, e ressaltou os índices da produção 17 

acadêmica do ProAmb em 2017, que apresentou índices satisfatórios, com aumento de publicações em 18 

periódicos com maior fator de impacto. Será marcada uma reunião com um docente do ProAmb que 19 

apresentou baixa produção em 2017, para que sejam identificadas formas de aumentar estes índices. 20 

Um dos índices que o ProAmb pode melhorar para a próxima avaliação, é o tempo de defesa. Algumas 21 

estratégias foram discutidas para posterior detalhamento e implementação. Ordem do dia: (1) Análise 22 

e deliberação sobre composição de comissão de processo seletivo: os docentes Leandro Vinícius 23 

Alves Gurgel, Alberto de Freitas Castro Fonseca, Robson José de Cássia Franco Afonso e Mônica 24 

Cristina Teixeira irão compor a comissão de Processo Seletivo. Inicialmente, haverá uma reunião da 25 

comissão com o Colegiado para apresentação de algumas questões que precisam ser analisadas e, ao 26 

final do processo, uma nova reunião com o Colegiado será marcada, para que as deliberações sobre as 27 

alterações no processo seletivo possam ser realizadas e o edital possa ser escrito para que este seja 28 

enviado para a PROPP até o dia 25 de setembro de 2018; (2) Análise e deliberação sobre regimento 29 

do Programa: As alterações sugeridas pelos docentes foram analisadas e, de acordo com as 30 

considerações realizadas pelo Colegiado, algumas foram aprovadas por unanimidade; (3) Análise e 31 

deliberação sobre oferta de vagas para Edital do PAEC/GCUB/OEA: após discussões, o 32 

Colegiado do ProAmb deliberou pela disponibilização de uma vaga para o edital para ingresso de 33 

alunos estrangeiros (GCUB) e, caso algum candidato inscrito tenha perfil que se adeque ao Programa, 34 

esse número poderá ser alterado, de acordo com deliberação do Colegiado. Outros assuntos: (a) O 35 

professor Leandro Vinícius Alves Gurgel encaminhou um ofício ao Colegiado informando que 36 

considerando, entre outros motivos, a ausência do discente nas atividades do mestrado incluindo sua 37 

ausência em uma parceria efetuada com uma professora de Ouro Branco, que foi realizada com o 38 

objetivo de que a pesquisa pudesse ser realizada na cidade em que o aluno reside, abre mão da 39 

orientação do aluno Douglas Henrique Nepomuceno dos Santos. O Colegiado deliberou que seja 40 

realizada uma conversa com o discente, com o objetivo de verificar se ele indica algum docente do 41 

Programa que poderá ser consultado sobre a disponibilidade em orientá-lo. (b) A discente Célia de 42 

Fátima Machado, orientada pelo Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso, solicitou prorrogação de 43 

prazo para defesa de tese. O Colegiado deliberou que a doutoranda poderá defender a tese até o dia 04 44 

de outubro de 2018, quando completam-se 60 meses de matrícula no Programa. (c) Foram criados 45 

critérios para a concessão de auxílio-evento para estudantes com o recurso do PROAP. Serão 46 

analisadas solicitações para participações em Congressos em que o discente tenha apresentação de 47 

trabalho aprovada sendo que o trabalho tenha em ordem de prioridade: i) o discente e o orientador 48 

como autores, sendo o discente o primeiro autor; ii) o discente e algum docente do ProAmb como 49 
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autores; iii) o discente e algum professor da UFOP como autores. (d) As alterações na ementa e 50 

bibliografia utilizada na disciplina PEA 528 – Planejamento Experimental e Análise de Dados 51 

Ambientais, ofertada pela Profa. Dra. Gilmare Antônia da Silva, foram aprovadas por unanimidade. 52 

 53 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a reunião às 12 horas. Para constar, 54 

lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada.  55 

 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste 56 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  57 

Universidade Federal de Ouro Preto 58 


