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ATA DA 192ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL 2 

Ao sexto dia de fevereiro de dois mil e dezenove, às 09 horas, na Sala 53 do prédio do ProAmb/Sustentabilidade, 3 

reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental, em reunião convocada pela 4 

Presidente, Profa. Aparecida Barbosa Mageste, com a finalidade de examinar, discutir e votar o expediente 5 

constante da ordem do dia. Além da Presidente, compareceram à reunião os seguintes membros: a Profa. Gilmare 6 

Antônia da Silva, o Prof. Versiane Albis Leão, a representante discente Aline Gomes de Oliveira Paranhos e a 7 

representante dos técnicos administrativos em educação Ananda Lima Sanson. Aprovação de ata: A ata da 191ª 8 

reunião foi aprovada por unanimidade com sugestões de alterações. Sugestão de alteração de pauta: i) inserir novo 9 

ponto de pauta: posse da servidora Ananda Lima Sanson como representante dos TAE; ii) antecipar o quarto ponto 10 

de pauta para o início da reunião. Comunicações: i) O relatório de atividades realizadas em 2018 pelo bolsista do 11 

Plano Nacional de Pós-Doutorado, Michael Leonardo Marques Rodrigues, orientado pelo Prof. Versiane Albis 12 

Leão, foi entregue com as alterações sugeridas pelo parecerista, e a bolsa foi renovada para o ano de 2019; ii) Foi 13 

composta uma comissão para a eleição do representante dos técnico-administrativos em educação, com objetivo de 14 

adequar a composição do Colegiado ao novo regimento. A eleição foi realizada e a posse da representante irá 15 

ocorrer nesta reunião. iii) Foi criada uma comissão para elaboração da proposta a ser enviada ao Edital FINEP Ação 16 

transversal / P& I em Saneamento 01/2019. A comissão é composta pelos professores Prof. Leandro Vinícius Alves 17 

Gurgel, Prof. Aníbal da Fonseca Santiago e Prof. Bruno Eduardo Lôbo Baêta, sendo o último o coordenador. iv) A 18 

discente de doutorado Célia de Fátima Machado, orientada pelo Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso 19 

entregou os documentos solicitados, e foi concedida a extensão de prazo; v) A secretária do ProAmb, Christianne 20 

Miranda, irá iniciar o mestrado em março de 2019, e haverá alteração no horário de funcionamento da secretaria. 21 

Ordem do dia: Posse da representante dos técnico-administrativos em educação: A servidora Ananda Lima 22 

Sanson tomou posse, para um mandato de 02 (dois) anos, como representante dos técnico-administrativos em 23 

educação no Colegiado do ProAmb; 4) Análise e deliberação sobre adequação da composição do Colegiado ao 24 

novo regimento do ProAmb: O Prof. José Francisco do Prado Filho, representante da área de concentração Meio 25 

Ambiente se aposentou em dezembro de 2018. Será realizada uma eleição para preenchimento da vaga. Caso não 26 

haja interesse dos docentes da área Meio Ambiente em se candidatar, será realizada uma consulta aos demais 27 

docentes. 1) Análise e deliberação sobre decisão Ad referendum: O discente de doutorado Gérman Marino 28 

Rivera Fernández, orientado pelo Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca protocolou marcação de defesa. A defesa 29 

foi aprovada por ad referendum assinado pela Profa. Mônica Cristina Teixeira no período em que ela estava como 30 

coordenadora do ProAmb durante as férias da coordenadora do ProAmb, Profa. Aparecida Barbosa Mageste. A 31 

defesa ocorreu no dia 25 de janeiro, e contou com os professores Prof. Dr. José Javier Toro Calderon – Universid 32 

Nacional de Colombia (participação por videoconferência), Profa. Dra. Maria Rita Raimundo e Almeida – 33 

Universidade Federal de Itajubá (Participação por videoconferência), Prof. Dr. José Claudio Junqueira Ribeiro - 34 

/Faculdade Dom Helder Câmara e Profa. Dra. Lívia Cristina Pinto Dias – Universidade Federal de Ouro Preto. O ad 35 

referendum foi aprovado por unanimidade. O discente de doutorado Felipe Simões Teodoro, orientado pelo Prof. 36 

Leandro Vinícius Alves Gurgel solicitou o cancelamento do recebimento da bolsa de estudos. Por ad referendum a 37 

bolsa foi implementada para a discente de doutorado Ana Carolina Trevisani Souza, orientada pelo Prof. Versiane 38 

Albis Leão. O ad referendum foi aprovado por unanimidade; 2) Análise e deliberação sobre processo seletivo: A 39 

matrícula dos alunos ingressantes irá ocorrer nos dia 12 e 13 de fevereiro. A coordenação deverá verificar se os 40 

docentes de Tecnologias Ambientais que disponibilizaram vaga no edital de mestrado 02/2018 têm interesse em 41 

disponibilizar mais uma vaga; 3) Análise e deliberação sobre exame de proficiência de alunos ingressantes por 42 

convênio:  O discente de doutorado Lário Moisés Luís Herculano, orientado pelo Prof. Dr. Aníbal da Fonseca 43 

Santiago realizou a prova de língua inglesa durante o processo seletivo e foi aprovado. O aluno Vitorino Fernando 44 

Chume não realizou a prova, e deverá realizá-la na ocasião do próximo processo seletivo; 4) Análise e deliberação 45 

sobre adequação da composição do Colegiado ao novo regimento do ProAmb: tópico adiantado para o início da 46 

reunião. Outros assuntos: i) A ex aluna Fernanda Aline Petry, que foi informada pela Pró-reitoria de Pesquisa e 47 

Pós-graduação sobre a necessidade de devolução da bolsa recebida ou finalização do curso de mestrado, já que não 48 

realizou a defesa de mestrado ao final do período em que recebeu bolsa de estudos, teve sua inscrição, no processo 49 

seletivo, indeferida por não ter apresentado todos os documentos solicitados no edital. A ex aluna deverá aguardar o 50 

próximo processo seletivo; ii) Considerando a aposentadoria do Prof. José Francisco do Prado Filho, que era 51 

presidente da comissão de bolsas, se faz necessário recompor a Comissão de Bolsas. Foi deliberado, por 52 
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unanimidade, que o Colegiado do ProAmb desempenhará o papel da comissão de bolsas; iii) A inserção do campo 53 

de suplente no formulário de marcação de qualificação foi aprovado por unanimidade; iv) Sobre a situação da 54 

discente de mestrado Bianca Alves Almeida Machado, que está matriculada no curso de medicina da UFOP ao 55 

mesmo tempo em que recebe bolsa de estudos da CAPES para realização de pesquisa de mestrado no ProAmb, a 56 

coordenação deverá verificar na norma da CAPES se a dedicação exclusiva exigida diz respeito apenas a atividades 57 

remuneradas, com o objetivo de verificar se a discente poderá continuar recebendo a bolsa de estudos; v) 58 

Anteriormente foi decidido, pelo Colegiado, que alunos ingressantes do mestrado deverão cursar 12 (doze) créditos 59 

no primeiro semestre para que se dediquem à qualificação no segundo semestre. Considerando o perfil dos alunos 60 

que trabalham, o Colegiado deliberou, por unanimidade, que essa norma se aplica apenas para alunos bolsistas. vi)  61 

Foram aprovados 06 (seis) meses de prorrogação de prazo para a discente de doutorado Caroline Priscila Fan Rocha, 62 

orientada pelo Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca. Foi concedido para a discente de mestrado Alcylane 63 

Caldeira Santos e para a discente Larissa dos Santos Silva Araújo, orientadas pela Profa. Mônica Cristina Teixeira 64 

03 (três) meses de prorrogação de prazo, e para a discente Bianca Santiago Moreira orientada pela Profa. Mônica 65 

Cristina Teixeira, 04 (quatro) meses de prorrogação. vii) A discente de mestrado Mariana Corrêa Pessato Alves, 66 

orientada pelo Prof. Sérgio Francisco de Aquino solicitou a coorientação da técnica de laboratório Ananda Lima 67 

Sanson. A coorientação foi aprovada por unanimidade. O discente de mestrado Marcos Gomes de Carvalho Pires, 68 

orientado pelo Prof. Adilson do Lago Leite solicitou a coorientação do Prof. Victor de Andrade Alvarenga Oliveira. 69 

A coorientação foi aprovada com um voto contra e duas abstenções. viii) O Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca 70 

está fazendo pós-doutorado no Canadá e, solicitou que a Profa. Lívia Cristina Pinto Dias seja supervisora da aluna 71 

Ludmila Ladeira Alves de Brito, e que o Prof. César Falcão Barella seja supervisor da aluna Michelle Cristina dos 72 

Reis Braga e Julio César da Cruz. As supervisões, durante o período de afastamento do orientador foram aprovados 73 

por unanimidade; viii) Foi aprovado o credenciamento do Prof. José Francisco do Prado Filho como professor 74 

permanente do ProAmb até o término das orientações dos discentes Thiago Braga Pinheiro e Roberto Jorge Caeiro 75 

Junior. Para iniciar novas orientações, será necessário realizar novo credenciamento. 76 

 77 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 12 horas. Para constar, lavrou-se a 78 

presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada 79 

 80 

 81 

 82 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste 83 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  84 

Universidade Federal de Ouro Preto 85 


