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ATA DA 183ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

ENGENHARIA AMBIENTAL 2 

Ao vigésimo dia de junho 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, o Prof. José Francisco do Prado Filho e a representante discente Ludmila Ladeira Alves de 8 

Brito. Aprovação de ata: a ata da 182ª reunião foi aprovada com alterações sugeridas. O Prof. José 9 

Francisco do Prado Filho se absteve. Comunicações: A coordenadora do ProAmb comunicou que (i) 10 

aluno de mestrado selecionado pelo Programa BRAMO irá se matricular no ProAmb em agosto, e será 11 

orientado pela Profa. Aparecida Barbosa Mageste; (ii) A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 12 

informou à ex aluna Fernanda Aline Petry sobre a necessidade de fazer a devolução do recurso 13 

recebido como bolsa de estudos, já que não finalizou o seu mestrado. A discente tem um prazo no qual 14 

poderá se manifestar antes que essa informação seja repassada para a CAPES; (iii) o discente Douglas 15 

Henrique Nepomuceno dos Santos, que era orientado pelo Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel não 16 

respondeu às tentativas de contato realizadas pela coordenação, para que o Colegiado pudesse auxiliá-17 

lo a buscar um novo orientador, desta forma, o discente será desligado do Programa após o prazo para 18 

realização da qualificação; (iv) Foi encaminhado um ofício para a PROPP para verificar o que pode 19 

ser realizado para que os resíduos laboratoriais, que não estão sendo coletados desde o ano passado, 20 

sejam recolhidos. Em ofício, a PROPP informou que a licitação da empresa que realizará este serviço 21 

está em processo de elaboração, e que a coleta será realizada após os tramites burocráticos necessários. 22 

Ordem do dia: (1) Análise e deliberação sobre regimento do Programa: A coordenação irá 23 

verificar as sugestões dadas pelo revisor de língua portuguesa da UFOP, e irá encaminhar por e-mail 24 

para os membros do Colegiado antes da próxima reunião; (2) Análise e deliberação sobre disciplinas 25 

a serem ofertadas em 2018/2: (i) O Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel fez uma solicitação ao 26 

Colegiado para não oferecer disciplina em 2018/2, com o objetivo de utilizar o tempo no qual estaria 27 

se dedicando à disciplina para reformular o curso que oferta no ProAmb. Após análise o Colegiado, 28 

seguindo as normas do Programa, indeferiu a solicitação por unanimidade, considerando que é exigido 29 

que todos os professores permanentes do ProAmb ofereçam pelo menos uma disciplina por ano, e por 30 

considerar que a necessidade de reciclar a disciplina é comum entre os docentes, e seria inviável 31 

permitir o mesmo para todos. Assim, em 2018/2, há necessidade de o docente oferecer uma disciplina 32 

no ProAmb; (ii) A disciplina “Qualificação” irá ocorrer, em 2018/2, concomitantemente com a 33 

disciplina PEA518 – Metodologia Científica, que será ministrada pela Profa. Mônica Cristina 34 

Teixeira. A docente retornou do Estágio Pós-doutoral realizado no último ano. A partir de 2019/1, esta 35 

disciplina será permanentemente ministrada no primeiro semestre; (iii) Apesar de a Qualificação ser 36 

uma disciplina do Programa, não é possível que um aluno que esteja cursando esta disciplina no 3º 37 

semestre de curso seja reprovado já que, considerando que a defesa deve ocorrer ao final do 4º 38 

semestre, não é possível que um aluno realize a qualificação e a defesa no mesmo semestre; (iv) A 39 

Qualificação, para os ingressantes do doutorado deverá ser cursada até a metade do curso, com o 40 

objetivo de diminuir o prazo de defesa, e para os ingressantes do mestrado, também até metade do 41 

curso, em virtude do artigo 4.2 da Resolução CEPE 7.464, que regulamenta as normas da pós-42 

graduação stricto sensu na UFOP; (v) Diante da análise do grande número de pedidos de diminuição 43 

do prazo para a entrega do texto e do formulário de marcação de qualificação, e considerando que os 44 

membros externos participantes das qualificações precisam estar em até 150 quilômetros de distância 45 

da UFOP, o Colegiado deliberou que será possível que os documentos sejam entregues 10 dias úteis 46 

antes da realização da qualificação. No caso de defesa de dissertação ou tese, será possível entregar 47 

com antecedência de 15 dias úteis; (vi) Após análise de ementa da disciplina Metodologias e Práticas 48 

de Ensino na Docência, ofertada pelo Programa de Pós-graduação em Educação da UFOP, o 49 
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Colegiado deliberou que a ementa está de acordo com o objetivo de oferecer aos alunos uma formação 50 

específica para docência. Será realizado um contato com o Colegiado daquele curso, para verificar se 51 

o ProAmb pode indicar esta disciplina para seus alunos; (3) Análise e deliberação sobre solicitação 52 

de prorrogação de prazo para defesa: o discente Everton Jubini de Merícia, orientado pelo Prof. 53 

José Francisco do Prado Filho, solicitou extensão de 02 meses para realização de defesa de 54 

dissertação; a discente Sarah Fraga também orientada pelo Prof. José Francisco do Prado Filho, 55 

solicitou 03 meses; o discente Ricardo Silva Coelho, orientado pela Profa. Mônica Cristina Teixeira, 56 

solicitou 02 meses; a discente Carla da Silva Fernandes, orientada pela Profa. Mônica Cristina 57 

Teixeira, solicitou 03 meses. A aluna Amália Luísa Xavier Pedrosa, orientada pelo Prof. Leandro 58 

Vinícius Alves Gurgel, solicitou 1,5 meses; a discente Isabela Cristina de Sousa, orientada pelo Prof. 59 

Hubert Matias Peter Roeser, solicitou o prazo de 03 meses. Todas as solicitações foram aprovadas 60 

pelo Colegiado. O pedido da discente Thaíssa Jucá Jardim Oliveira, orientada pelo Prof. Aníbal da 61 

Fonseca Santiago, foi retirado de pauta para esclarecimento. O discente Paulo Bernardo Neves e 62 

Castro, orientado pelo Prof. Hubert Matias Peter Roeser, não entregou a solicitação de prorrogação de 63 

prazo, e deverá entregá-la até o dia 22 de junho; (4) Análise e deliberação sobre solicitação de 64 

inclusão de coorientação: o discente Oscar Fernando Herrera Adarme, orientado pelo Prof. Sérgio 65 

Francisco de Aquino solicitou a inclusão da coorientação do Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta. A 66 

solicitação foi aprovada por unanimidade; (5) Análise e deliberação sobre participação do ProAmb 67 

no “Dia C da Ciência”: a PROPP divulgou um edital institucional para que seja possível a UFOP 68 

participar de um edital da CAPES que tem como objetivo oferecer recursos para organização do 69 

evento “Dia C da Ciência” nas Universidades. O Colegiado deliberou que um e-mail com este edital 70 

seja encaminhado para os docentes e alunos. Outros assuntos: (i) O Prof. Leandro Vinícius Alves 71 

Gurgel fez a solicitação da utilização de uma parte do recurso do PROAP para compra de reagentes 72 

necessários para realização de experimentos em laboratório. O Colegiado deliberou que, ao final do 73 

ano após a realização das bancas de defesa e qualificação, será feito um levantamento das 74 

necessidades dos docentes e do recurso PROAP disponível. Após este levantamento, o assunto voltará 75 

a ser debatido no Colegiado para que seja possível decidir como utilizar o recurso disponível de 76 

acordo com as necessidades do corpo docente do Programa; (ii) O Colegiado deliberou que a 77 

indicação das bancas de qualificação deve ser analisada pela Coordenação; (iii) Solicitação de 78 

prorrogação de prazo para realização de qualificações: A discente Nayara Clarisse Soares Silva, 79 

orientada pelo Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta solicitou prazo de 02 dias para realização da 80 

qualificação por motivos de compatibilidade de agendas da banca examinadora e o discente Adonai 81 

Bruneli de Camargos, orientado pelo Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta, solicitou o prazo de 03 dias 82 

pelo mesmo motivo. As duas solicitações foram aprovadas por unanimidade. O discente Oscar 83 

Fernando Herrera Adarme, orientado pelo Prof. Sérgio Francisco de Aquino, o discente André Luís de 84 

Barros, orientado pelo Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso, e a discente Marineide de Freitas 85 

Gonçalves, orientada pelo Prof. Hubert Mathias Peter Roeser poderão entregar o texto e a marcação da 86 

qualificação até o dia 21 de julho, último dia do semestre letivo e poderão realizar a qualificação até o 87 

dia 21 de agosto; (iv) Após debate, o Colegiado deliberou que discente de doutorado que recebe bolsa 88 

poderá lecionar no ensino superior, desde que já tenha sido aprovado na qualificação, e que o 89 

orientador entregue uma carta de anuência. 90 

 91 

 92 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 12 horas. Para constar, 93 

lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada.  94 

 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste 95 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  96 
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