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ATA DA 196ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL 2 

Ao décimo primeiro dia de abril 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, o Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta a representante 7 

discente Aline de Oliveira Paranhos e a representante dos técnicos administrativos em educação Ananda Lima 8 

Sanson. Aprovação de ata: a ata da reunião 195 foi aprovada por unanimidade, com sugestões de alterações. 9 

Comunicações: i) A Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste entregou o ofício para oficializar seu credenciamento 10 

como orientadora de doutorado. Ordem do dia: (1) Análise e deliberação sobre aproveitamento de disciplina: O 11 

aproveitamento da disciplina BEV012 - Ecologia Evolutiva - Evolução e Populações, cursada pelo discente de 12 

doutorado Gérman Marino Rivera Fernandez orientado pelo Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca foi 13 

aprovado por unanimidade; (2) Análise e deliberação sobre comentários realizados nos relatórios de 14 

acompanhamento discente: Foram relatados nos relatórios de acompanhamento discente algumas situações que 15 

podem vir a se tornar motivos para atraso nas defesas de teses e dissertações. O Colegiado deliberou que a discente 16 

de mestrado Bianca Santiago Moreira, orientada pela Profa. Dra. Mônica Cristina Teixeira, e o discente de mestrado 17 

Hércules Gidel Lucena de Sousa orientado pelo Prof. Dr. Laurent Frédéric Gil deverão encaminhar um cronograma 18 

no qual estejam descritas as atividades a serem realizadas para que defendam dentro do prazo concedido; após 19 

consulta a CAPES, PROPP e ao Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca sobre a possibilidade de a discente de 20 

mestrado Bianca Alves Almeida Machado, orientada pelo Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca, receber bolsa 21 

de estudos pelo mestrado em Engenharia Ambiental enquanto está matriculada no curso de graduação em medicina, 22 

o Colegiado deliberou a favor da manutenção da bolsa já que o recebimento não fere normas da CAPES e da UFOP, 23 

e o orientador está de acordo com a manutenção da bolsa. Considerando que já foi ofertado todo o prazo possível 24 

para a defesa da tese, a discente de doutorado Caroline Priscila Fan Rocha, orientada pelo Prof. Dr. Alberto de 25 

Freitas Castro Fonseca deverá entregar um cronograma no qual estejam descritas as atividades a serem realizadas 26 

para que defenda dentro do prazo concedido; (3) Análise e deliberação sobre processo seletivo: de acordo com o 27 

interesse demonstrado pelos docentes, o Colegiado deliberou que deverá ser lançado edital com a oferta de, no 28 

mínimo, uma vaga de doutorado e uma vaga de mestrado no próximo processo seletivo. Será realizada uma nova 29 

consulta aos docentes para verificar se há interesse em oferecer novas vagas; (4) Análise e deliberação sobre plano 30 

de ensino de estágio de docência: o Plano de Ensino de estágio de docência da discente de doutorado Ludymyla 31 

Marcelle Lima Silva, orientada pelo Prof. Dr. Aníbal da Fonseca Santiago foi aprovado por unanimidade, foram 32 

solicitadas alterações no plano de ensino da discente de doutorado Francine Tatiane Rezende de Almeida, orientada 33 

pelo Prof. Dr. Laurent Frédéric Gil; (5) Análise e deliberação sobre distribuição de bolsa de estudos: a discente 34 

de doutorado Luisa Cardoso Maia, orientada pelo Prof. Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel, solicitou a alteração de 35 

sua bolsa FAPEMIG para uma bolsa CAPES por estar receosa de a bolsa ser cancelada durante o doutorado devido 36 

ao contingenciamento de recursos da FAPEMIG. Após discussões o Colegiado deliberou, considerando que há 37 

outros alunos na mesma situação e que a FAPEMIG se comprometeu, em nota divulgada, que as bolsas que já estão 38 

vigentes não serão afetadas, não será possível realizar a troca de bolsas; (6) Análise e deliberação sobre 39 

oferecimento de nova disciplina: O Prof. Dr. Marcelo Gomes Speziali, docente da Rede Temática em Engenharia 40 

de Materiais (REDEMAT) pediu que fosse divulgada, entre os discentes do ProAmb, a disciplina Fundamentos em 41 

inovação tecnológica – Patentes ofertada por ele naquele Programa. O Colegiado deliberou que deverá ser inserido, 42 

no site do ProAmb, um link para a ementa da disciplina no site da REDEMAT e esta deverá ser encaminhada, por 43 

email, para os alunos do ProAmb; (7) Análise e deliberação sobre solicitação de inserção de dados no Sistema 44 

de Registro Acadêmico: O desligamento do aluno Douglas Henrique Nepomuceno dos Santos  foi realizado no dia 45 

18 de outubro de 2018, mas não foi inserido no sistema. Com o fechamento do sistema de um ano para o outro, o 46 

Colegiado solicita que a inserção da informação seja realizada pela PROPP. Outros assuntos: i) Em resposta ao 47 

Ofício PROPP 89/2019, no qual a PROPP solicita que o ProAmb se vincule à Escola de Minas, em face às 48 

discussões sobre a criação de centros de custos e o novo organograma nas Unidades e Pró-Reitorias, o Colegiado do 49 

ProAmb deliberou por vincular o Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental na Escola de Minas; ii) O 50 

parecer elaborado pelo parecerista ad hoc do  projeto de doutorado da discente Ana Carolina Trevisani Souza, 51 

orientada pelo Prof. Dr. Versiane Albis Leão foi aprovado por unanimidade; iii) O Colegiado deliberou por 52 
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padronizar a exigência, para realização de qualificação de doutorado, de comprovante de submissão de artigo com 53 

Qualis A1 e B1 para alunos ingressantes no doutorado em 2018 e 2019; iv) Alguns alunos do ProAmb se 54 

inscreveram no Edital Escolas de Verão França Excelência 2019. O Colegiado solicitou que seja verificado na 55 

PROPP se será possível oferecer auxílio para realização do curso no exterior caso alunos do ProAmb sejam 56 

aprovados; v) O Prof. Dr. Antonio Santos Sánchez solicitou transporte para realização de visita técnica com os 57 

alunos da disciplina ofertada por ele no ProAmb. Após debates, o Colegiado aprovou oferecimento de transporte 58 

para visita técnica em um raio de 150km de Ouro Preto, sem pernoite; vi) A discente de doutorado  Francine Tatiane 59 

Rezende de Almeida orientada pelo Prof. Dr. Laurent Frédéric Gil solicitou prorrogação de prazo para defesa de 60 

tese. Após discussões, o Colegiado concedeu 04 (quatro) meses de prorrogação de prazo.  61 

  62 

 63 

 64 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 12 horas. Para constar, lavrou-se a 65 

presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada 66 

 67 

 68 

 69 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste 70 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  71 

Universidade Federal de Ouro Preto 72 


