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ATA DA 198ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL 2 

Ao quarto dia de julho de dois mil e dezenove, às 08 horas e 30 minutos, 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 197ª reunião foi aprovada por unanimidade, com sugestões de alterações. 9 

A coordenadora do ProAmb solicitou inclusão de um tópico de pauta antes da eleição de novo coordenador: 10 

Marcação de defesa. Comunicações: i) Está sendo realizada a compra de bens consumíveis referentes a 2019 com 11 

licitação, via pregão. Para isso, foi realizado um levantamento das demandas entre os docentes, por email, e as 12 

solicitações estão sendo inseridas no sistema de compras da UFOP; ii) A negociação sobre a renovação da licença 13 

do aparelho de videoconferência, que se encontra no auditório do Laboratório de Química Tecnológica e Ambiental, 14 

ainda está em andamento; iii) O II Encontro de Coordenadores de Programas de Pós-graduação de Engenharias 1 da 15 

CAPES, que iria ocorrer no Rio de Janeiro, nos dias 13 e 14 de junho foi cancelado por falta de recursos financeiros; 16 

iv) A discente de doutorado Célia de Fátima Machado, orientada pelo Prof. Dr. Robson José de Cássia Franco 17 

Afonso não entregou os documentos no prazo anteriormente delimitado pelo Colegiado, por esse motivo, serão 18 

realizados os procedimentos para seu desligamento por não cumprimento do prazo máximo de conclusão do curso; 19 

v) O mandato de três representantes docentes do Colegiado finaliza nos próximos meses, assim, será realizada a 20 

eleição para três vagas de membros docentes do Colegiado, sendo uma vaga para um representante dos docentes 21 

credenciados à área de concentração meio ambiente e duas para representantes dos docentes credenciados à área de 22 

concentração tecnologias ambientais; vi) As únicas qualificações que não ocorrerão até o último dia letivo do 23 

primeiro semestre de 2019, irão ocorrer no dia 18 de julho. Serão as qualificações da discente de doutorado Aline 24 

Gomes de Oliveira Paranhos, orientada pelo Prof. Dr. Sérgio Francisco de Aquino, e do discente de mestrado 25 

Vitorino Fernando Chume, orientado pela Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste; vii) A CAPES divulgou que a 26 

ficha de avaliação dos Programas será reformulada, e passará a ser avaliado o posicionamento profissional dos 27 

egressos do Programa, além de ser ainda mais valorizado o planejamento do Programa e a efetivação das ações que 28 

foram inseridas como planejamento. Deverá ser marcada, posteriormente, uma reunião do Colegiado do ProAmb 29 

para que sejam discutidas as alterações na ficha de avaliação propostas pela CAPES; viii) Foi lançado, pela PROPP, 30 

um edital para seleção de professor visitante, com recebimento de bolsa. Será elaborado um edital específico do 31 

ProAmb para seleção de candidatos para que o ProAmb possa participar do edital da UFOP; ix) Comunicação da 32 

representante discente: a representante discente do ProAmb, Aline Gomes de Oliveira Paranhos, está participando 33 

das reuniões da Associação de Pós-graduandos e como uma das ações realizadas, está a tentativa de garantir uma 34 

cadeira no Conselho Universitário para um representante dos pós-graduandos da UFOP. Ordem do dia: (1) Análise 35 

e deliberação sobre decisão realizada por ad referendum: A coordenadora do ProAmb aprovou, por ad 36 

referendum, o trancamento extemporâneo da disciplina PEA 538- Termodinâmica de sistemas aquosos de relevância 37 

ambiental, solicitado pela aluna de mestrado Gerusa Leite Caetano, orientada pela Profa. Dra. Silvana de Queiroz 38 

Silva. A decisão tomada por ad referendum foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado; (2) Análise e 39 

deliberação sobre PROAP: Foi realizado um levantamento, entre os alunos, da demanda para solicitação de 40 

recurso financeiro para realização de trabalho de campo e participação em evento científico em 2019 e, após análise 41 

da demanda, o Colegiado deliberou por unanimidade que o valor a ser concedido para os alunos do ProAmb para 42 

participação em Congresso será de R$800,00, e o valor a ser concedido para realização de trabalho de campo será 43 

condicionado à quantidade de dias de duração do trabalho de campo, de forma que o valor da diária com pernoite, 44 

em 2019, será de R$100,00, e o valor da meia diária será de R$50,00; (3) Análise e deliberação sobre solicitação 45 

de inclusão de coorientação: o discente de mestrado André Luís Rossoni Ferreira, orientado pelo Prof. Dr. Leandro 46 

Vinícius Alves Gurgel, solicitou a inclusão do Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta como coorientador, e a discente 47 

Camilla Adriane de Paiva, orientada pelo Prof. Dr. Aníbal da Fonseca Santiago solicitou a inclusão do Prof. Dr. José 48 

Francisco do Prado Filho como coorientador de sua pesquisa de mestrado. As duas solicitações foram aprovadas por 49 

unanimidade; (4) Análise e deliberação sobre aproveitamento disciplinas: o discente de doutorado Lário Moises 50 

Luís Herculano, orientado pelo Prof. Dr. Aníbal da Fonseca Santiago informou, após solicitação do Colegiado, quais 51 

disciplinas cursadas no mestrado realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul pretende aproveitar para 52 

seu curso de doutorado no ProAmb: HIP-20 Microbiologia aplicada ao saneamento ambiental, HIP-23 Química 53 

aplicada ao saneamento ambiental, HIP-78 Gestão dos recursos hídricos, HIP-08 Aspectos qualitativos dos recursos 54 

hídricos. O aproveitamento foi aprovado pelo Colegiado, condicionado a verificação de prazo máximo para 55 

aproveitamento de disciplinas cursadas em outra universidade; (5) Análise e deliberação sobre resolução que 56 

determina regras para indicação de membros participantes de bancas de defesa de mestrado ou doutorado: 57 
Após discussões, o Colegiado deliberou, por unanimidade, considerando as regras superiores da UFOP que as 58 

bancas de defesa de dissertação de mestrado precisarão contar com no mínimo 03 (três) membros, sendo 01 (um) 59 

externo à UFOP e as bancas de defesa de doutorado, com no mínimo 05 (cinco) membros, sendo 02 (dois) externos 60 
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à UFOP, ambos já contando o orientador; que eventuais coorientadores podem participar da banca, mas não 61 

contarão como membros para atingir a quantidade mínima exigida; que a aprovação dos membros da banca, 62 

excetuando o orientador e coorientador (quando presente), será deliberada pelo Colegiado do Programa de Pós-63 

graduação, considerando a atuação dos mesmos na área do trabalho a ser defendido e a produção científica na forma 64 

de artigo publicado em revista classificada no Qualis da área de Engenharias I, nos últimos 03 (três) anos, e que é 65 

permitida a participação de membros que não atendam às exigências acima descritas, desde que a banca avaliadora 66 

contemple a quantidade mínima de membros estabelecida que atendam às exigências; (6) Análise e deliberação 67 

sobre alteração de orientação: A discente de doutorado Carolina Helena Caldeira Silva, solicitou troca de 68 

orientação, de forma a deixar de ser orientada pelo Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca, e passar a ser 69 

orientada pela Profa. Dra. Silvana de Queiroz Silva. A solicitação foi aprovada por unanimidade; (7) Análise e 70 

deliberação sobre disciplinas a serem ofertadas em 2019/2: no segundo semestre de 2019 serão ofertadas as 71 

seguintes disciplinas no ProAmb: PEA530 - Microbiologia aplicada ao saneamento ofertada pela Profa. Dra. Silvana 72 

de Queiroz Silva, PEA 503 - Métodos instrumentais em análises químicas ofertado pelo Prof. Dr. Robson José de 73 

Cássia Franco Afonso, PEA 546 - Uso eficiente de água e aproveitamento de mananciais alternativos (chuva, reuso) 74 

ofertado pelo Prof. Dr. Antonio Santos Sánchez, PEA-544 - Química dos Materiais Lignocelulósicos – 75 

Ultraestrutura, Reações e Aplicações (Pré-requisito: Ter cursado Química Orgânica na graduação) ofertado pelo 76 

Prof. Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel, PEA 521- Composição e dinâmica da hidrosfera ofertado pelo Prof. Dr. 77 

Hubert Mathias Peter Roeser e PEA 548- Laboratório de Produção Científica ofertada pela Profa. Dra. Lívia Cristina 78 

Pinto Dias; (8) Análise e deliberação sobre cronogramas enviados com previsão de defesa de dissertação: o 79 

discente de mestrado Hércules Gidel Lucena de Sousa, orientado pelo Prof. Dr. Laurent Frédéric Gil, encaminhou 80 

cronograma com previsão de defesa de dissertação com as alterações solicitadas pelo Colegiado, após análise o 81 

cronograma foi aprovado por unanimidade; o cronograma enviado pela discente de mestrado Bianca Santiago 82 

Moreira, orientada pela Profa. Dra. Mônica Cristina Teixeira, foi retirado de pauta já que a discente entregou o 83 

formulário de marcação de defesa de dissertação; (9) Análise e deliberação sobre solicitação de prorrogação de 84 

prazo para defesa: A discente de doutorado Francine Tatiane Rezende de Almeida, orientada pelo Prof. Dr. 85 

Laurent Frédéric Gil, solicitou prorrogação de prazo para realização de defesa e, após análise, o Colegiado aprovou 86 

prorrogação de 45 dias; a discente de mestrado Marineide de Freitas Gonçalves, orientada pelo Prof. Dr. Hubert 87 

Mathias Peter Roeser, apresentou atestado médico que comprova estar enfrentando um problema de saúde, e 88 

solicitou prorrogação de prazo para realização de defesa, após análise, foram aprovados 04 (quatro) meses de 89 

prorrogação; o discente de mestrado Fabio Vassoler, orientado pelo Prof. Dr. Aníbal da Fonseca Santiago, solicitou 90 

prorrogação de prazo e o Colegiado aprovou 03 (três) meses de prorrogação, condicionado a adequação do 91 

formulário de solicitação de prorrogação de prazo; (10) Análise e deliberação sobre processo seletivo para 92 

ingresso de alunos no ProAmb: foi realizada uma matrícula no doutorado, e duas matrículas no mestrado, sendo 93 

que um aluno que se matriculou no mestrado não está apto a receber bolsa de estudos. O Colegiado deliberou que 94 

deverá ser aberta uma vaga de mestrado, e o candidato excedente deverá ser convocado; (11) Análise e deliberação 95 

sobre doutorado direto: A discente Camilla Adriane de Paiva, orientada pelo Prof. Dr. Aníbal da Fonseca 96 

Santiago, solicitou mudança de nível do mestrado para o doutorado. Após análise dos documentos entregues, a 97 

solicitação foi reprovada por unanimidade, considerando que o artigo entregue não é referente à dissertação, e não 98 

conta com o orientador como coautor; (12) Análise e deliberação sobre marcação de defesa: a discente de 99 

mestrado Nayara Clarisse Soares Silva, orientada pelo Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta, solicitou marcação de 100 

defesa para o dia 02 de agosto, com a presença do Prof. Hector Javier Luna Wandurraga como membro externo e o 101 

Prof. Dr. Sérgio Francisco de Aquino como membro interno, a solicitação foi aprovada desde que seja indicado um 102 

membro externo que atenda aos critérios de produção nos últimos três anos. A discente de mestrado Bianca Santiago 103 

Moreira, orientada pela Profa. Dra. Mônica Cristina Teixeira, solicitou marcação de defesa para o dia 08 de agosto, 104 

com a presença do Prof. Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel como membro interno e do Prof. Dane Tadeu Cestarolli 105 

como membro externo. Foi solicitada alteração do membro suplente Prof. Dr. Carlos Eduardo Ferraz de Mello para 106 

um membro que atenda aos critérios de produção; (13) Análise e deliberação sobre eleição para coordenação do 107 

ProAmb: no dia 04 de julho, A Profª Aparecida Barbosa Mageste renunciou ao cargo de coordenadora do ProAmb, 108 

e abriu espaço para que professores já pertencentes ao Colegiado se inscrevessem na eleição. O Prof. Bruno Eduardo 109 

Lobo Baêta foi o único docente a se candidatar, e foi eleito por unanimidade como o novo coordenador do ProAmb.  110 

 111 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 12 horas. Para constar, lavrou-se a 112 

presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada 113 

 114 

 115 

 116 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste 117 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  118 
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