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ATA DA 194ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL 2 

Ao vigésimo segundo 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 

o Prof. Versiane Albis Leão, a Profa. Gilmare Antônia da Silva, e a representante dos técnicos administrativos em 7 

educação Ananda Lima Sanson. A representante discente Aline Gomes de Oliveira Paranhos justificou sua ausência. 8 

Ordem do dia: 1) Análise e deliberação sobre bolsa de estudos: Após a convocação dos candidatos excedentes, 9 

ainda houveram bolsas que não foram alocadas. Deverá ser realizada uma consulta aos docentes para verificar a 10 

possibilidade de realizar um novo processo seletivo para alocação de todas as bolsas. Outros assuntos: i) A Profa. 11 

Dra. Aparecida Barbosa Mageste solicitou credenciamento como orientadora de doutorado. A solicitação foi 12 

aprovada por unanimidade, condicionada a defesa da segunda dissertação de mestrado orientada pela docente no 13 

ProAmb; ii) Foi realizada uma análise das linhas de pesquisa cadastradas na Plataforma Sucupira e, após discussões, 14 

o Colegiado  deliberou por agrupar a linha de pesquisa Tratamento de águas residuárias e a linha de pesquisa 15 

Tratamento de efluentes e resíduos sólidos domésticos e industriais em uma mesma linha de pesquisa; iii) O 16 

Colegiado deliberou que deverão ser inseridas as seguintes ações no campo Planejamento futuro no relatório da 17 

Plataforma Sucupira: em 2019 haverá incentivo para vinda de pesquisador visitante, divulgação de ações 18 

importantes de internacionalização realizadas pelo Programa, deverá ser lançado um edital que irá premiar os alunos 19 

de doutorado que tirarem a maior nota do TOEFL com recursos para ida a congresso internacional. As notas serão 20 

ranqueadas a partir da nota mínima do teste, será divulgada entre os docentes a possibilidade de participar do edital 21 

do BRICS; iv) A solicitação realizada pelo discente Adonai Bruneli de Camargos, orientado pelo Prof. Dr. Bruno 22 

Eduardo Lobo Baêta, de prorrogação de prazo para realização de defesa foi aprovada. Foram concedidos 03 meses; 23 

v) O plano de ensino de estágio de docência entregue pela discente de mestrado Isabela Oliveira Lopes, orientada 24 

pela Profa. Dra. Gilmare Antônia da Silva e o plano de ensino entregue pela discente de doutorado Luisa Cardoso 25 

Maia, orientada pelo Prof. Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel, foram aprovados por unanimidade; o relatório de 26 

ensino de estágio de docência do discente de mestrado Adonai Bruneli de Camargos, orientado pelo Prof. Dr. Bruno 27 

Eduardo Lobo Baêta, foi aprovado por unanimidade; vi) A discente de mestrado Bianca Alves Almeida Machado, 28 

orientada pelo Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca, foi contatada e informou que a matrícula no curso de 29 

graduação não afeta negativamente o curso de mestrado. Será realizada uma consulta à PROPP sobre a possibilidade 30 

de manter a bolsa e a matrícula em curso de graduação em medicina. Também será enviado um email para o Prof. 31 

Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca para verificar se ele sugere a manutenção da bolsa ou o seu cancelamento.  32 

 33 

 34 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 12 horas. Para constar, lavrou-se a 35 

presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada 36 

 37 

 38 

 39 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste 40 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  41 

Universidade Federal de Ouro Preto 42 


