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ATA DA 197ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL 2 

Ao décimo sexto dia de maio 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 Gomes de Oliveira Paranhos e a representante dos técnicos administrativos em educação Ananda 8 

Lima Sanson. Aprovação de ata: a ata da 196ª reunião foi aprovada por unanimidade, com sugestões de alterações. 9 

Comunicações: i) A PROPP elaborou e divulgou uma ferramenta online para comparação dos indicadores dos 10 

Programas de Pós-graduação no país. Ao comparar o ProAmb com Programas de tamanho semelhante, percebeu-se 11 

que o índice mais crítico diz respeito ao baixo número de defesas por docente permanente. Com o objetivo de 12 

melhorar esse índice, qualquer novo credenciamento deverá ser analisado à luz dos indicadores da CAPES; ii) 13 

Haverá uma reunião com coordenador de área no Rio de Janeiro nos dias 13 e 14 de junho, e o Prof. Bruno Eduardo 14 

Lobo Baeta foi indicado como representante da coordenação. Ordem do dia: (1) Análise e deliberação sobre 15 

decisão ad referendum: Os Planos de ensino de estágio de docência dos discentes de doutorado Francine Tatiane 16 

Rezende de Almeida, orientada pelo Prof. Laurent Frédéric Gil e Filipe Simões Teodoro, orientado pelo Prof. 17 

Leandro Vinícius Alves Gurgel, foram aprovados por unanimidade. Os discentes irão realizar atividade de 18 

coorientação de iniciação científica como estágio de docência. (2) Análise e deliberação sobre aproveitamento de 19 

disciplinas: a discente Camilla Adriane de Paiva orientada pelo Prof. Aníbal da Fonseca Santiago, solicitou 20 

cancelamento do aproveitamento das disciplinas Processos Biológicos Aplicados ao Tratamento de águas 21 

residuárias e Sistemas de informações geográficas e aproveitamento da disciplina Processos de tratamento e 22 

valorização de lodos e biossólidos, todas cursadas na Universidade Federal de Viçosa. As solicitações foram 23 

aprovadas por unanimidade; (3) Análise e deliberação sobre solicitação de inclusão de coorientação: A discente 24 

Melany Alejandra Ruiz Lopez, orientada pela Profa. Aparecida Barbosa Mageste solicitou a inclusão do Prof. 25 

Guilherme Max Dias Ferreira como coorientador de sua pesquisa de mestrado. A solicitação foi aprovada com uma 26 

abstenção; (4) Análise e deliberação sobre licença para aparelho de videoconferência: a licença do aparelho de 27 

videoconferência que está no Laboratório de Química Tecnológica e Ambiental termina ao final do primeiro 28 

semestre de 2019. Após discussões, o Colegiado deliberou que a coordenação deverá verificar a possibilidade de 29 

dividir o custo da renovação da licença entre as Pró-reitorias das Universidades em que estão os Programas 30 

integrantes da Rede Mineira de Química que cedeu o aparelho para a UFOP, e deverá verificar a possibilidade de 31 

diminuir o número de conexões de 24 para 15, por exemplo, já que isso pode diminuir o custo da renovação da 32 

licença; (5) Análise e deliberação sobre alteração de orientação: O discente Pablo Vinícius Silva Santos, até 33 

então orientado pelo Prof. Versiane Albis Leão, solicitou alteração de orientação para a Profa. Mônica Cristina 34 

Teixeira e a discente Gerusa Leite Caetano, até então orientada pelo Prof. Versiane Albis Leão, solicitou alteração 35 

de orientação para a Profa. Silvana de Queiroz Silva. Ambos os pedidos foram aprovados por unanimidade; (6) 36 

Análise e deliberação sobre cronogramas enviados com previsão de defesa de dissertação e tese: o cronograma 37 

entregue pelo discente de mestrado Hércules Gidel Lucena de Sousa, orientado pelo Prof. Laurent Frédéric Gil, foi 38 

retirado de pauta para solicitação de esclarecimentos. O cronograma entregue pela discente de doutorado Célia 39 

Fátima Machado, orientada pelo Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso, foi analisado e, após discussões, o 40 

Colegiado deliberou que caso a discente não atenda as exigências dentro do prazo, deverá ser desligada do Programa 41 

assim que finalizar o prazo para defesa. O cronograma enviado pela discente de doutorado Caroline Prisciola Fan 42 

Rocha, orientada pelo Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca, foi analisado e o Colegiado deliberou que não será 43 

possível prorrogar o prazo para realização da defesa e que, caso ela venha a ser desligada, a CAPES deverá ser 44 

notificada sobre a não realização da defesa, já que a discente recebeu bolsa para realização de doutorado sanduiche 45 

no exterior; (7) Análise e deliberação sobre solicitação de prorrogação de prazo para defesa: as discentes de 46 

mestrado Alcylane Caldeira Santos e Larissa dos Santos Silva Araújo, orientadas pela Profa. Mônica Cristina 47 

Teixeira, o discente de mestrado Adonai Bruneli de Camargos, orientado pelo Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta 48 

solicitaram prorrogação de prazo. As solicitações foram aprovadas por unanimidade, e os discentes terão mais 03 49 

(três) meses para realização da defesa. O discente Adonai Bruneli de Camargos, orientado pelo Prof. Bruno Eduardo 50 

Lobo Baêta, deverá assistir a uma qualificação de mestrado até o dia da defesa para atender ao critério de defesas e 51 

qualificações assistidas; (8) Análise e deliberação sobre ementas de disciplinas do ProAmb: será encaminhado 52 
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um modelo de ementa para que os docentes adequem as ementas de suas respectivas disciplinas. As ementas serão 53 

analisadas em reunião posterior; (9) Análise e deliberação sobre processo seletivo: a lista de inscritos e as 54 

questões da prova de conhecimento específico do processo seletivo para ingresso de alunos no segundo semestre de 55 

2019 foram aprovadas por unanimidade; (10) Análise e deliberação sobre solicitação de marcação de defesa de 56 

dissertação: o aluno de mestrado Júlio César da Cruz, orientado pelo Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca, 57 

solicitou marcação de defesa de dissertação. O Colegiado, após analisar a banca proposta, solicitou, conforme os 58 

critérios previamente definidos pelo Colegiado, a alteração de um membro indicado, dada a produção acadêmica do 59 

mesmo nos últimos 03 anos e, seguindo a norma CEPE 7290, indicou a Profa. Lívia Cristina Pinto Dias como 60 

representante presencial do Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca que está fora do país para pós-doutoramento; 61 

(11) Análise e deliberação sobre pedido de auxílio para realização de curso de férias na França (Edital 62 

Escolas de Verão França Excelência 2019): Os discentes de mestrado Larissa dos Santos Silva Araújo e Pablo 63 

Vinícius Silva Santos, orientados pela Profa. Mônica Cristina Teixeira e Vinícius Geraldo Almeida, orientado pela 64 

Profa. Gilmare Antônia da Silva foram aprovados para realizar curso de verão em universidades na França, e 65 

solicitaram auxílio financeiro para realização da viagem. Foram aprovados auxílios de R$ 1500,00 para cada aluno. 66 

Outros Assuntos: i) O Prof. Antonio Santos Sánchez solicitou transporte para realização de visita técnica com a 67 

presença de alunos que não estão matriculados em disciplinas no ProAmb. Após discussões, foi aprovado pelo 68 

Colegiado, a oferta de transporte em caso de visita técnica apenas para alunos que estejam matriculados em 69 

disciplinas ofertadas no ProAmb. 70 

 71 

 72 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 12 horas. Para constar, lavrou-se a 73 

presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada 74 

 75 

 76 

 77 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste 78 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  79 

Universidade Federal de Ouro Preto 80 


