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ATA DA 195ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL 2 

Ao quarto dia de abril de dois mil e dezenove, às 09 horas, na Sala 53 do prédio do ProAmb/Sustentabilidade, reuniu-se 3 

o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental, em reunião convocada pela Presidente, Profa. 4 

Aparecida Barbosa Mageste, com a finalidade de examinar, discutir e votar o expediente constante da ordem do dia. 5 

Além da Presidente, compareceram à reunião os seguintes membros: o Prof. Versiane Albis Leão, a Profa. Gilmare 6 

Antônia da Silva, o Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta, a representante discente Aline Gomes de Oliveira Paranhos e a 7 

representante dos técnicos administrativos em educação Ananda Lima Sanson. Aprovação de ata: as atas das reuniões 8 

193 e 194 foram aprovadas por unanimidade, com sugestões de alterações. Comunicações: (i) Foi realizada uma 9 

reunião com os alunos ingressantes no dia 25 de março, com o objetivo de expor as regras do Programa aos novos 10 

alunos; (ii) Após consulta aos membros do Colegiado, decidiu-se que será possível, aos alunos de mestrado, entregar 11 

comprovante de submissão de artigo no momento da solicitação do diploma; (iii) A PROPP enviou o memorando 12 

019/2019 para o ProAmb com a informação de que a realização de concurso para o cargo de titular livre que irá destinar 13 

um docente para o ProAmb é prioridade da PROPP no corrente ano; (iv) A discente recém ingressa Ingrid da Silva 14 

Pacheco, orientada pela Profa. Mônica Cristina Teixeira solicitou o cancelamento de matrícula; (v) Após consulta ao 15 

Pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e aos membros do Colegiado, verificou-se ser mais adequado aguardar o meio 16 

do ano para realização de novo processo seletivo; (vi) A defesa do discente Fábio Vassoler, orientado pelo Prof. Dr. 17 

Aníbal da Fonseca Santiago foi cancelada devido a problemas com um equipamento necessário para realização de 18 

análises para finalização da dissertação. Ordem do dia: (1) Posse de novo membro do Colegiado: posse do Prof. Dr. 19 

Bruno Eduardo Lobo Baêta, como representante da área de concentração Tecnologias Ambientais; (2) Análise e 20 

deliberação sobre decisão ad referendum: os ad referendum relativos aos pedidos de defesa da discente de mestrado 21 

Silvia Juliana Barros e Silva orientada pela Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste, do discente de mestrado Matheus 22 

Mello Pereira orientado pelo Prof. Dr. Versiane Albis Leão, do discente de mestrado Gustavo Amaro Bittencourt 23 

orientado pelo Prof. Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel, e da discente de doutorado Marina Caldeira Tonucci orientada 24 

pelo Prof. Dr. Sérgio Francisco de Aquino foram aprovados por unanimidade. A defesa da discente Silvia Juliana 25 

Barros e Silva ocorreu no dia 21 de março, e contou com a presença dos professores Profa. Dra. Aparecida Barbosa 26 

Mageste – Orientadora/ UFOP, Prof. Dr. Gabriel Max Dias Ferreira – Coorientador/UFOP, Prof. Dr. Versiane Albis 27 

Leão – Examinador/UFOP e Prof. Dr. Guilherme Max Dias Ferreira – Examinador /UFLA (participação por 28 

videoconferência). A defesa do discente Matheus Mello Pereira ocorreu no dia 19 de março, e contou como banca 29 

examinadora com os seguintes membros: Prof. Dr. Versiane Albis Leão – Orientador/ UFOP, Dr. Michael Leonardo 30 

Marques Rodrigues – Coorientador / UFOP, Profa. Dra. Gilmare Antônia da Silva – Examinadora/ UFOP, Prof. Dr. 31 

Daniel Majuste – Examinador/ UFMG (participação por videoconferência). A banca de defesa do discente Gustavo 32 

Amaro Bittencourt ocorreu no dia 25 de março, e contou com os membros: Prof. Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel – 33 

Orientador/ UFOP, Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta – Coorientador / UFOP, Profa. Dra. Deusanilde de Jesus Silva 34 

– Examinadora/ UFV, Prof. Dr. Rogélio Lopes Brandão – Examinador / UFOP. A banca da discente de doutorado 35 

Marina Caldeira Tonucci irá ocorrer no dia 15 de abril e contará com a presença dos professores; Prof. Dr. Sérgio 36 

Francisco de Aquino – Orientador/UFOP, Prof. Dr. César Ricardo Teixeira Tarley – Examinador/Universidade Estadual 37 

de Londrina, Profa. Dra. Fabiana Lopes Del Rei Passos – Examinadora /UFMG, Prof. Dr. Aníbal da Fonseca Santiago – 38 

Examinador/UFOP e Prof. Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel – Examinador/UFOP. Também foram aprovados os ad 39 

referendum referentes aos Planos de ensino de Estágio de docência dos discentes: Yasmin Arantes da Fonseca, 40 

orientada pelo Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta, Camilla Adriane de Paiva orientada pelo Prof. Dr. Aníbal da 41 

Fonseca Santiago, Aline Gomes de Oliveira Paranhos e Oscar Fernando Herrera Adarme orientados pelo Prof. Dr. 42 

Sérgio Francisco de Aquino e Thiago Braga Pinheiro orientado pelo Prof. Dr. José Francisco do Prado Filho; (3)Análise 43 

e deliberação sobre tradução de ementas: o Colegiado, após analisar algumas das ementas enviadas, deliberou por 44 

encaminhar um email para os docentes estabelecendo regras para a padronização das ementas do ProAmb. O tema será 45 

ponto de pauta de reunião posterior; (4) Análise e deliberação sobre pontos relevantes observados no 46 

preenchimento da Plataforma Sucupira: o tempo médio de defesa do ProAmb ainda pode ser considerado alto. O 47 

Colegiado deliberou que, para os alunos ingressantes a partir de 2018 no doutorado, a qualificação deverá ser realizada 48 

até dois anos e meio de ingresso, e será obrigatória a apresentação de um comprovante de submissão de um artigo que 49 

atenda aos critérios dos artigos exigidos para a marcação da defesa. A proposta foi aprovada, com uma abstenção; (5) 50 

Análise e deliberação sobre solicitação de coorientação: a discente de doutorado Marina Caldeira Tonucci, orientada 51 

pelo Prof. Dr. Sérgio Francisco de Aquino solicitou a formalização da coorientação do Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo 52 
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Baêta, a discente de mestrado Bianca Alves Almeida Machado, orientada pelo Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro 53 

Fonseca solicitou a inclusão da coorientação da Profa. Dra. Lívia Cristina Pinto Dias, o discente de mestrado Fernando 54 

Viana de Assis, orientado pelo Prof. Dr. Aníbal da Fonseca Santiago solicitou a inclusão da coorientação do Prof. Dr. 55 

Sérgio Francisco de Aquino, o discente de mestrado Heyder Pereira Neves, orientado pela Profa. Dra. Aparecida 56 

Barbosa Mageste, solicitou a inclusão da coorientação do Prof. Dr. Versiane Albis Leão, e o discente de mestrado 57 

Vinícius Geraldo Almeida orientado pela Profa. Dra. Gilmare Antônia da Silva solicitou a inclusão da coorientação da 58 

Profa. Dra. Eneida Maria Eskinazi Sant´Anna. Todas as solicitações foram aprovadas por unanimidade; (6) Análise e 59 

deliberação sobre pedido de prorrogação de prazo para defesa: a discente de mestrado Nayara Clarisse Soares 60 

Silva, orientada pelo Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta solicitou prorrogação de prazo para finalização da 61 

dissertação, foram concedidos 04 (quatro) meses com uma abstenção. A discente de doutorado Francine Tatiane 62 

Rezende de Almeida, orientada pelo Prof. Dr. Laurent Frédéric Gil solicitou prorrogação de prazo, e a solicitação foi 63 

retirada de pauta para esclarecimentos. O discente de mestrado Fábio Vassoler, orientado pelo Prof. Dr. Aníbal da 64 

Fonseca Santiago solicitou prorrogação, e teve a concessão de 03 (três) meses para defesa da dissertação. As discentes 65 

de mestrado Tatiana Luiza Soares e Marineide de Freitas Gonçalves, orientadas pelo Prof. Dr. Hubert Mathias Peter 66 

Roeser solicitaram prorrogação de prazo, e tiveram a concessão de 03 (três) meses. A discente de doutorado Deyse 67 

Almeida dos Reis, orientada pelo Prof. Dr. Aníbal da Fonseca Santiago obteve a concessão de mais 06 (seis) meses para 68 

defesa da tese. O discente de mestrado Roberto Jorge Caeiro de Almeida Júnior, orientado pelo Prof. Dr. José Francisco 69 

do Prado Filho obteve a concessão de 06 (seis) meses de prorrogação de prazo para realizar defesa de mestrado. Outros 70 

assuntos: (i) O Colegiado definiu que será reservada uma bolsa de mestrado para ingresso em 2020 de aluno 71 

ingressante pelo Programa PAEC/GCUB; (ii) A coordenação deverá consultar os docentes para verificar se há o 72 

interesse em realizar um processo seletivo para ingresso no segundo semestre de 2019; (iii) O Colegiado deliberou que 73 

com o recurso do PROAP de 2019, que terá o valor total de R$34.409,46, serão reservados:  R$5.000,00 para diárias 74 

nacionais, R$8.000,00 para passagens, R$5.409,46 para material de consumo (divididos entre: álcool, ácido sulfúrico, 75 

ácido clorídrico, acido nítrico, luvas, papel toalha, detergente, entre outros), R$8.000,00 para auxílio estudante, sendo 76 

destinados  R$3.000,00 para o edital que será elaborado com vistas a premiar os alunos que conseguirem as melhores 77 

notas no exame TOEFL sendo que o primeiro lugar receberá R$2.000,00 para ajuda de custo em participação em evento 78 

científico internacional e o segundo lugar R$1.000,00 reais com o mesmo objetivo, e o restante para ajuda de custo para 79 

alunos irem a eventos científicos diversos, e R$8.000,00 para pagamento de combustível para bancas de qualificação e 80 

defesa, e trabalho de campo. O recurso para o estagiário do Programa Nacional de Pós Doutorado, que será de 81 

R$2.600,00 em 2019, será totalmente destinado à participação em eventos científicos. O Colegiado deliberou que 82 

deverá ser encaminhado um ofício para a PROPP para sugerir que a Pró-reitoria arque com os custos da contratação do 83 

serviço de videoconferência. O equipamento foi cedido para a UFOP pela Rede Mineira de Química, e a licença de 84 

2018 foi paga por este Programa em rede. O referido Programa não terá recursos para fazer o pagamento da licença de 85 

2019, que deverá ser custeada pela UFOP para que as defesas por videoconferência do ProAmb e de vários outros 86 

Programas de pós-graduação continuem a ser realizadas no Auditório do Laboratório de Química Tecnológica e 87 

Ambiental.  88 

 89 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 12 horas. Para constar, lavrou-se a 90 

presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada 91 

 92 

 93 

 94 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste 95 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  96 

Universidade Federal de Ouro Preto 97 


