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ATA DA 175ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

ENGENHARIA AMBIENTAL 2 

Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 9 horas, na Sala 53 do 3 

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

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

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

Presidente, compareceram à reunião os seguintes membros: o Prof. José Francisco do Prado Filho, o 7 

Prof. Versiane Albis Leão, a Profa Gilmare Antônia da Silva e a representante discente Ludmila 8 

Ladeira Alves de Brito. Ordem do dia: (1) Análise e deliberação sobre pedido de credenciamento 9 

docente: Dando continuidade ao pleito do Professor Antonio Santos Sánches, ficou decidido que será 10 

solicitado aos professores José Francisco do Prado Filho e Aníbal da Fonseca Santiago a emissão de 11 

parecer sobre o projeto apresentado, a ser discutido em reunião posterior. A coordenação sugeriu que a 12 

aprovação de projeto seja incluída no regimento como critério para o credenciamento de profesores. A 13 

sugestão foi aprovada por unanimidade; (2) Análise e deliberação sobre proposta de banca de 14 

defesa de tese: a proposta de banca examinadora para a defesa de tese do aluno Diego Roberto Sousa 15 

Lima foi aprovada por unanimidade, condicionada à entrega da versão final ao colegiado até o dia 19 16 

de janeiro de 2018. A banca será composta pelos professores: Prof. Dr. Aníbal da Fonseca Santiago, 17 

Profa. Dra. Silvana de Queiroz Silva professores da UFOP, Prof. Dr. Marcelo Zaiat, professor da 18 

Universidade de São Paulo, e Prof. Dr. Alexandre Soares dos Santos, professor da Universidade 19 

Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri; (3) Análise e deliberação sobre sugestões dadas na 20 

proposta de regimento do Programa: foi sugerido e acatado por unanimidade que o tópico fosse 21 

retirado de pauta e que seja realizada reunião exclusiva para a discussão do regimento, após a 22 

aprovação da nova norma da PROPP para a pós graduação na UFOP. Outros assuntos: (i) Análise e 23 

deliberação sobre aprovação de ad referendum dado para realização do curso de Análise 24 

Bibliométrica, proposto pelo professor Bruno Eduardo Lobo Baeta, a ser ministrado pelo professor 25 

visitante Prof. Dr. Héctor Javier Luna Wandurraga da Universidad Antonio Nariño de Bogotá 26 

(Colômbia).O curso irá ocorrer nos dias 18 e 19 de dezembro, com carga horaria de 16 horas e 01 27 

crédito válido para os alunos do Programa. O ad referedum foi aprovado por unanimidade; (ii) Análise 28 

e deliberação sobre solicitação de inclusão de co-orientação pelo Dr. Michel Leonardo Marques 29 

Rodrigues,  do aluno Matheus Mello Pereira, orientado pelo Prof. Dr. Versiane Albis Leão. A 30 

solicitação foi justificada pela comprovada produção bibliográfica que o pesquisador tem na área da 31 

pesquisa em questão, além de ter integrado  tema de sua tese de doutorado. A solicitação foi aprovada 32 

por unanimidade; (iii) Análise e deliberação sobre uma mudança no procedimento de entrega de Teses 33 

e Dissertações: Visando que as cópias dos membros das bancas cheguem em tempo hábil para a 34 

leitura, a partir de 2018 os discentes devem entregar as versões impressas das teses e dissertações no 35 

momento de protocolar a proposta de defesa. Após aprovação da banca pelo Colegiado, o Programa 36 

irá distribuir, por correio, as cópias à banca, acompanhadas de carta convite; (iv) Adiamento do prazo 37 

para entrega de projeto de qualificação de doutorado: a aluna Lilian Fernandes Machado Costal 38 

solicitou prorrogação do prazo, o Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca, orientador, pediu para 39 

ser ouvido sobre a solicitação. O colegiado decidiu pelo indeferimento do pleito, devendo ser 40 

comunicado à aluna pela coordenação; (v) Foi sugerido pela Profa. Dra. Gilmare Antônia da Silva que 41 

a disciplina Planejamento Experimental e Análise de Dados Ambientais, por ela ministrada, não seja 42 

obrigatória para os alunos de gestão ambiental. De forma que apenas o 1º módulo seja transformado 43 

em uma disciplina de 01 crédito, exclusiva para a área de gestão, e apenas esta seja obrigatória para 44 

todos os alunos. O assunto será discutido posteriormente. 45 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 12 horas. Para constar, 46 

lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada.  47 

 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste 48 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  49 

Universidade Federal de Ouro Preto 50 


