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ATA DA 185ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL 2 

Ao décimo sexto dia de agosto de dois mil e dezoito, às 09 horas e 11 minutos, na Sala 53 do prédio do 3 

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

em reunião convocada pela Presidente, Profa. Aparecida Barbosa Mageste, com a finalidade de examinar, 5 

discutir e votar o expediente constante da ordem do dia. Além da Presidente, compareceram à reunião os 6 

seguintes membros: a Profa. Gilmare Antônia da Silva, o Prof. José Francisco do Prado Filho e a 7 

representante discente Ludmila Ladeira Alves de Brito. O Prof. Versiane Albis Leão justificou ausência. 8 

Aprovação de ata: a ata da 184ª reunião foi aprovada com alterações sugeridas. Comunicações: A 9 

coordenadora do ProAmb comunicou que (i) Diante da grande demanda de temas a serem debatidos no 10 

Colegiado, a partir do segundo semestre de 2018, as reuniões do Colegiado do ProAmb serão quinzenais. 11 

Posteriormente será enviado um calendário por email para os membros do Colegiado e este será 12 

disponibilizado no site do Programa; (ii) Resolução sobre estágio de docência: A Resolução CEPE 13 

7465/2018 determina que os planos de trabalho relativos ao estágio de docência precisam ser aprovados pelo 14 

Colegiado do Programa de Pós-graduação e, posteriormente, pela Assembleia do Departamento do curso em 15 

que será realizado o estágio. Por este motivo, será enviado um email para alunos e professores para que as 16 

adequações sejam feitas a partir do segundo semestre de 2018. (iii) Foi encaminhado um memorando para a 17 

PROPP, Memorando ProAmb 037/2018 com a solicitação da informatização dos processos burocráticos. A 18 

Pró-reitoria respondeu que o Núcleo de Tecnologia da Informação da UFOP já está trabalhando neste sentido 19 

e que até final de 2018 todos os requerimentos estarão informatizados, e até final de 2019 a matrícula 20 

também será realizada diretamente no sistema; (iv) Foi encaminhado um memorando para o Programa de 21 

Pós-graduação em Educação da UFOP sobre a possibilidade de o Colegiado do ProAmb sugerir que os 22 

alunos façam a disciplina "Disciplina obrigatória da Linha 3 -  Práticas Educativas Metodologias de Ensino 23 

e Tecnologias da Educação (PEMETE)", o Colegiado aguarda retorno. (v) Entre os dias 27 de agosto e 05 de 24 

setembro a secretária do Programa estará de férias. O Colegiado deliberou que seja enviado um memorando 25 

para a PROPP e para a PROAD detalhando as perdas que o Programa terá por ficar sem secretária, e 26 

questionando sobre a possibilidade de substituição da secretária durante seus períodos de férias. (v) Após a 27 

realização das matrículas dos alunos regulares, foi possível identificar que várias disciplinas estão com um 28 

número reduzido de alunos matriculados, algumas turmas contando com 2 ou 3 alunos. O que pode ser um 29 

resultado da alteração da qualificação para o segundo semestre do curso; (vi) Durante a realização da 30 

matrícula em 2018/2, percebeu-se um grande número de alunos que não entregaram os formulários assinados 31 

pelos orientadores. Deverá ser encaminhado, ao final do semestre, um email orientando alunos e professores 32 

sobre a importância de as assinaturas serem colhidas antes do final do semestre anterior, já que não serão 33 

recebidas matrículas sem as assinaturas necessárias; (vii) Considerando que é necessário ter o aceite de um 34 

artigo para marcação da defesa de doutorado, foi encaminhado aos docentes um e-mail sobre a necessidade 35 

de ficarem atentos ao prazo para o envio dos artigos com tempo hábil para receber a resposta antes do fim do 36 

prazo para marcação. Foi recebida uma sugestão do docente Leandro Vinicius Alves Gurgel sobre a 37 

importância de que cobranças deste tipo serem realizadas também aos alunos, e não apenas aos docentes. 38 

Este tópico será exposto na reunião inicial com os alunos, mas o Colegiado entende que é responsabilidade 39 

dos orientadores organizarem o cronograma de trabalho com os alunos; (viii) A coordenação ainda não 40 

obteve um retorno concreto da comissão de processo seletivo sobre o andamento dos trabalhos. Será marcada 41 

uma reunião no dia 30 de agosto entre a comissão e o colegiado para que sejam compartilhadas as sugestões 42 

realizadas pela comissão. O Colegiado deliberou que o presidente da comissão é o decano no ProAmb que 43 

faz parte da comissão, neste caso, o Prof. Robson José de Cássia Afonso. Ordem do dia: (1) Análise e 44 

deliberação sobre ad referendum: o ad referendum sobre a composição de banca de defesa de dissertação 45 

do aluno Ricardo Silva Coelho, orientado pela Profa. Mônica Cristina Teixeira foi aprovado por 46 

unanimidade. A defesa irá ocorrer no dia 22 de agosto, às 14 horas, e contará com a seguinte banca 47 

examinadora: Prof. Sérgio Francisco de Aquino como membro interno e Prof. Dane Tadeu Cestarolli, da 48 

Universidade Federal de São João del Rei como membro externo; (2) Análise e deliberação sobre 49 

Qualificação: (i) Foi realizada uma consulta, ao Colegiado, sobre a possibilidade da disciplina de 50 

qualificação terminar antes do final do semestre. O Colegiado deliberou que não há motivos suficientes para 51 

alterar o final da disciplina já que todas as qualificações estão ocorrendo no prazo máximo, e muitas 52 

solicitaram prorrogação de prazo. Além disso, no calendário da Pós-graduação divulgado pela PROPP no 53 

início do ano, está definido que o semestre tem 18 semanas, o que não pode ser alterado pelo Colegiado. 54 

Considerando que os orientadores têm autonomia para marcar a qualificação no prazo que melhor lhes 55 

atender dentro do semestre, e que alguns alunos têm a demanda de defender ao final do semestre, é 56 

responsabilidade do orientador, juntamente com o orientado, decidir sobre a melhor data para a realização da 57 
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qualificação, desde que ela ocorra no semestre em que o aluno estiver matriculado na disciplina 58 

Qualificação; (ii) Foi identificado que na ata da 169ª reunião, ocorrida em 19 de julho de 2017, a deliberação 59 

de que caso haja alteração no projeto após a qualificação, esta deve ser informada ao Colegiado que pode 60 

solicitar nova banca de qualificação para análise da nova proposta. O Colegiado deliberou que esta 61 

informação deve ser inserida na portaria que regulamenta a qualificação no ProAmb; (iii) a proposta de 62 

ementa para a disciplina Qualificação será analisada pelo Colegiado em ocasião posterior; (3) Análise e 63 

deliberação sobre quantidade de defesas e qualificações assistir para defender: o Colegiado deliberou 64 

que o número de defesas e qualificações devem ser assistidas deve ser adequado à realidade do regimento 65 

que entrará em vigor, ou seja, deverão assistir a uma sessão de defesa de dissertação e três sessões de qualificação 66 

de mestrado se for aluno de mestrado, e a duas sessões de qualificação de doutorado, se for aluno de doutorado; (4) 67 

Análise e deliberação sobre comissão responsável pela organização de evento comemorativo do 68 

aniversário de 15 anos de reconhecimento do ProAmb: O Colegiado deliberou que a comissão seja 69 

composta pela Profa. Mônica Cristina Teixeira como presidente, e pelos alunos: Ludmila Alves de Brito 70 

(representante discente), Ana Carolina Trevisani Souza (aluna de doutorado), Grazielle Rocha dos Santos 71 

(aluna de doutorado) e Fabio Vassoler (aluno de mestrado); (5) Análise e deliberação sobre solicitação de 72 

transferência: a solicitação de transferência realizada por Camilla Adriane de Paiva foi aprovada 73 

condicionada à entrega da carta do orientador indicado, Prof. Aníbal da Fonseca Santiago, concordando com 74 

a orientação e com o projeto proposto; (6) Análise e deliberação sobre eleição de representante discente: 75 

o mandato da atual representante discente, Ludmila Alves de Brito, termina em 19 de outubro. Será realizada 76 

uma consulta entre os alunos para verificar se algum aluno de doutorado quer se candidatar para o mandato 77 

de 2018 – 2019. A atual representante manifestou interesse em se candidatar novamente; (7) Análise e 78 

deliberação solicitação de prorrogação de prazo para defesa de dissertação e tese: a discente de 79 

doutorado, Caroline Priscila Fan Rocha, orientada pelo Prof. Alberto Freitas Castro Fonseca solicitou 12 80 

meses de prorrogação. O Colegiado concedeu 6 meses de prorrogação de prazo, e a discente e orientador 81 

serão lembrados que é necessário ter um artigo publicado para a marcação da defesa; o discente Everton 82 

Jubini de Merícia, orientado pelo Prof. Dr. José Francisco do Prado Filho solicitou a prorrogação de 01 mês 83 

para realizar a marcação da defesa. A discente Rafaela Maria de Queiroz, orientada pelo Prof. Robson José 84 

de Cássia Franco Afonso solicitou que a defesa ocorra até o dia 10 de outubro. O prazo foi concedido à 85 

discente, desde que ela encaminhe um cronograma detalhado das atividades que serão realizadas para que a 86 

defesa possa ocorrer até esta data; (8) Análise e deliberação sobre solicitação de aproveitamento de 87 

disciplinas: a discente Ludymyla Marcelle Lima Silva, orientada pelo Prof. Aníbal da Fonseca Santiago 88 

solicitou aproveitamento de disciplinas cursadas na UNICAMP, mas nos documentos entregues aparecem 89 

apenas os conceitos tirados na outra universidade, sem a indicação da nota. O Colegiado deliberou que, no 90 

caso de não ser possível fazer o aproveitamento sem a inserção da nota, será inserida uma nota que permita 91 

que a discente continue com o conceito obtido anteriormente; (9) Análise e deliberação sobre solicitação 92 

de inclusão de coorientação: a solicitação realizada pela discente Nayara Cristina Soares, orientada pelo 93 

Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta para a inclusão do Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel como coorientador 94 

da sua pesquisa de mestrado foi aprovada por unanimidade; (10) Análise e deliberação sobre solicitação de 95 

substituição de orientação: a solicitação de alteração de orientação realizada pela discente Mariana Corrêa 96 

Pessato Alves orientada, até o momento, pela Profa. Silvana de Queiroz Silva, para que o Prof. Sérgio 97 

Francisco de Aquino a oriente a partir deste momento foi aprovada por unanimidade. Outros assuntos: (i) o 98 

credenciamento da Profa. Lívia Cristina Pinto Dias, aprovado na 184ª reunião foi realizado para as áreas 99 

Recursos Hídricos e Meio Ambiente; (ii) foi realizada uma consulta sobre o tempo de apresentação nas 100 

qualificações e defesas do ProAmb. O Colegiado deliberou que os discentes tem 30 +/- 5 minutos para 101 

realizarem suas apresentações; (iii) a discente Francine Tatiane Rezende de Almeida, orientada pelo Prof. 102 

Laurent Frédéric Gil solicitou aproveitamento de Estágio de Docência por ter tido experiência docente 103 

anterior à entrada no ProAmb. O Colegiado aprovou o aproveitamento desde que não fira as regras da bolsa 104 

CAPES recebida pela discente. (iv) Diante da grande procura de alunos estrangeiros para realização de seus 105 

doutorados neste Programa, com bolsas concedidas por programas da CAPES como o PEC/PG, o Colegiado 106 

deliberou por revogar a Resolução 002/2012, que regulamenta o ingresso de aluno estrangeiro no ProAmb, já 107 

que compreendeu que as exigências que estavam na norma já estão contempladas no edital PEC/PG e em 108 

editais similares de estímulo à internacionalização dos Programas de Pós-graduação. (v) A proposta de banca 109 

de defesa de dissertação apresentada pelo aluno Everton Jubini de Merícia, orientado pelo Prof. Dr. José 110 

Francisco do Prado Filho e a proposta de banca avaliadora de defesa de tese apresentada pela aluna Amália 111 

Luisa Pedrosa Xavier, orientada pelo Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel foram aprovadas. A banca de 112 

defesa do mestrando Everton Jubini de Merícia irá ocorrer no dia 04 de setembro, e terá na banca a Profa. 113 

Heloisa Soares Moura Costa, professora da UFMG presencialmente e a presença da Profa. Renata Bovo 114 
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Peres, professora da UFSCar via videoconferência. A banca examinadora da discente Amália Luisa Pedrosa 115 

Xavier será composta pela Profa. Patricia da Luz Mesquita, da Universidade Federal de São João del Rei 116 

presencialmente e pelo Prof. Tito Roberto Sant´Ana Cadaval, da Universidade Federal do Rio Grande, via 117 

videoconferência como membros externos, e pelos professores Sérgio Francisco de Aquino e Versiane Albis 118 

Leão como membros internos. (vi) À época da aprovação da extensão de prazo para defesa de dissertação do 119 

discente Paulo Bernardo Neves e Castro, orientado pelo Prof. Hubert Mathias Peter Roeser foi solicitada uma 120 

justificativa para a necessidade de prorrogação do prazo. O discente entregou a justificativa solicitada, que 121 

foi lida para os membros do Colegiado. Segundo o aluno, a prorrogação foi necessária por ter havido 122 

problemas nos equipamentos do Laboratório de Caracterização Molecular e Espectrometria de Massas, que 123 

fizeram com que o prazo inicialmente concedido não fosse suficiente para a finalização da parte 124 

experimental de sua pesquisa. Adaptações nas análises das amostras serão realizadas para que seja possível 125 

defender dentro do prazo concedido. Outros assuntos: (i) As discentes Isabela Cristina de Sousa, orientada 126 

pelo Prof. Hubert Mathias Roeser e a aluna Sarah Fraga Silveira, orientada pelo Prof. José Francisco do 127 

Prado Filho solicitaram informações sobre a possibilidade de adiar a banca de defesa em uma semana para 128 

que sejam feitos ajustes nas agendas dos membros da banca. O Colegiado deliberou que, quando o 129 

adiamento for de aproximadamente uma semana, para fins de ajustes de agenda, poderá ser informado à 130 

coordenação, sem precisar ser analisado pelo Colegiado. (ii) Será realizada, pela coordenação, uma reunião 131 

com todos os alunos matriculados para exposição das regras do Programa, com o objetivo de informa-los 132 

sobre as regras e a importância de que conheçam e sigam os tramites burocráticos do Programa. (iii) 133 

Solicitações trazidas pela representante discente para o Colegiado: (a) A discente de doutorado Ana Carolina 134 

Trevisani Souza, orientada pelo Prof. Versiane Albis Leão, não está recebendo bolsa de estudos e perguntou 135 

se há previsão para que ela a receba. O Colegiado informa que a discente precisará fazer o processo seletivo 136 

novamente para pleitear a bolsa. (b) Os alunos questionaram, via representante discente, sobre a 137 

possibilidade de haver alguma forma de avaliação das disciplinas cursadas. O Colegiado deliberou que 138 

deverá ser encaminhado para a PROPP a solicitação de criação de um sistema de avaliação de disciplinas 139 

semelhante ao utilizado na graduação. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a 140 

reunião, às 12 horas. Para constar, lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada.  141 

 142 

 143 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste 144 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  145 

Universidade Federal de Ouro Preto 146 

http://sites.ufop.br/proamb/laborat%C3%B3rio-de-caracteriza%C3%A7%C3%A3o-molecular-e-espectrometria-de-massas

