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ATA DA 193ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL 2 

Ao décimo quarto dia de fevereiro de dois mil e dezenove, às 09 horas, na Sala 53 do prédio do 3 

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

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

votar o expediente constante da ordem do dia. Além da Presidente, compareceram à reunião os seguintes membros: 6 

a representante discente Aline Gomes de Oliveira Paranhos e a representante dos técnicos administrativos em 7 

educação Ananda Lima Sanson. O Prof. Versiane Albis Leão e a Profa. Gilmare Antônia da Silva justificaram 8 

ausência. Aprovação de ata: A ata da 192ª reunião foi aprovada por unanimidade com sugestões de alterações. 9 

Ordem do dia: 1) Análise e deliberação sobre transporte para trabalho de campo: a partir do primeiro semestre 10 

de 219, será possível realizar pagamento de gasolina para transporte de passageiros (trabalho de campo e banca de 11 

qualificação e defesa) com o recurso do PROAP. Assim que o recurso de 2019 for concedido, deverá ser realizada 12 

uma consulta à alunos e professores do ProAmb para realização de levantamento sobre as demandas. Inicialmente o 13 

valor da meia diária sem pernoite a ser concedida será de R$50,00, e o valor de uma diária com pernoite, R$100,00; 14 

2) Análise e deliberação sobre compra de material: é necessário fazer a previsão dos materiais que irão compor o 15 

catálogo de compras para 2020. Após discussões, o Colegiado deliberou por manter o que está no sistema, ou seja, o 16 

que foi comprado no último ano, com o acréscimo de luvas descartáveis e contratação de serviço de manutenção de 17 

equipamento; 3) Análise e deliberação sobre relatório de estágio de docência: foram aprovados os relatórios de 18 

estágio de docência entregues pelas discentes de mestrado Larissa dos Santos Silva Araújo, orientada pela Profa. 19 

Dra. Mônica Cristina Teixeira, Bianca Alves Almeida Machado, e Michelle Cristina dos Reis Braga, orientadas pelo 20 

Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca; 4) Análise e deliberação sobre bolsas de estudos: O Prof. Dr. Alberto 21 

de Freitas Castro Fonseca informou ao Colegiado que a discente de mestrado Bianca Alves Almeida Machado está 22 

matriculada no curso de medicina da UFOP, e questionou se há algum impedimento legal no recebimento de bolsa 23 

pela aluna nesta condição. A aluna será chamada para esclarecimentos. Outros assuntos: i) Solicitação de alteração 24 

de área de concentração: Os discentes de mestrado Ludimilla Thaís Alves e Fernando Viana de Assis, orientados 25 

pelo Prof. Dr. Aníbal da Fonseca Santiago, solicitaram alteração de área de concentração de recursos hídricos para 26 

tecnologias ambientais. A solicitação foi aprovada por unanimidade; ii) A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 27 

determinou que todas as ementas das disciplinas ofertadas nos Programas de Pós-graduação da UFOP sejam 28 

atualizadas e traduzidas para a língua inglesa e para a língua espanhola. Alguns docentes se recusaram a fazer a 29 

tradução para espanhol, alegando não terem formação suficiente para realização da tarefa. O colegiado deliberou 30 

que deve ser encaminhado um ofício para a PROPP com a solicitação para alocação de um profissional para a 31 

realização da tradução. Deverá ser encaminhado um email para os docentes com a solicitação de que as ementas 32 

atualizadas e traduzidas para a língua inglesa sejam encaminhadas; iii) A solicitação de exclusão da coorientação da 33 

Profa. Dra. Gislaine Fongaro na tese de doutorado da discente Deyse Almeida dos Reis, orientada pelo Prof. Dr. 34 

Aníbal da Fonseca Santiago foi aprovada por unanimidade; iv) O discente de doutorado Lário Moisés Luís 35 

Herculano, orientado pelo Prof. Dr. Aníbal da Fonseca Santiago solicitou o aproveitamento das disciplinas: 36 

Microbiologia aplicada ao saneamento ambiental, Gestão de recursos hídricos, Química aplicada ao saneamento 37 

ambiental e Aspectos qualitativos dos Recursos hídricos, cursadas no Programa de Pós-graduação em Recursos 38 

Hídricos e Saneamento Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A solicitação foi aprovada por 39 

unanimidade; v) A representante discente Aline Gomes de Oliveira Paranhos apresentou uma demanda dos alunos 40 

com relação à entrega de versões impressas da dissertação ou tese após a realização de correções sugeridas pela 41 

banca examinadora de mestrado ou doutorado. Atualmente devem ser entregues duas versões impressas na 42 

biblioteca do ICEB e uma na secretaria do Programa. Após discussões, o Colegiado deliberou que não é mais 43 

necessário entregar uma versão impressa na secretaria do ProAmb, e manteve a obrigatoriedade de uma versão 44 

impressa na biblioteca do ICEB, exigência da norma CEPE 7320/2018; vi) O Edital nº 41/2018 - Programa 45 

Doutorado-sanduíche no Exterior está com as inscrições abertas. Segundo o edital o Programa que tiver candidatos 46 

inscritos deverá formar uma comissão para análise da solicitação. Caso haja inscrições, a comissão do ProAmb será 47 

composta pela representante discente Aline Gomes de Oliveira Paranhos, pelo representante docente Prof. Dr. 48 

Versiane Albis Leão e pelo membro externo ao Programa Prof. Dr. Gilberto Queiroz da Silva; vii) A Pré-proposta 49 

de defesa de dissertação de mestrado do discente Fabio Vassoler, orientado pelo Prof. Dr. Aníbal da Fonseca 50 

Santiago foi aprovada condicionado a indicação de um suplente interno. A Pré-proposta de defesa de dissertação de 51 

mestrado da discente Tayrine Silva Fernandes, orientada pela Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste foi aprovada 52 
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com uma abstenção; viii) Processo seletivo: os excedentes de mestrado e doutorado deverão ser convocados; ix) O 53 

Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental, designado como Comissão de Bolsas do 54 

referido Programa analisou e debateu o documento entregue pela discente de doutorado Deyse Almeida dos Reis 55 

como sua defesa por ter recebido duas bolsas concomitantes (bolsa do Programa Demanda Social da CAPES e uma 56 

bolsa oriunda do Fundo Nacional de Educação e Desenvolvimento Social - FNDE) nos anos de 2015 a 2017. O 57 

Colegiado do ProAmb referenda a defesa apresentada pela discente. 58 

 59 

 60 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 12 horas. Para constar, lavrou-se a 61 

presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada 62 

 63 

 64 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste 65 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental 66 

Universidade Federal de Ouro Pretro  67 


