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ATA DA 200ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL 2 

Ao décimo dia de setembro de dois mil e dezenove, às 14 horas e 10 minutos, na Sala 53 do prédio do 3 

ProAmb/Sustentabilidade, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental, 4 

em reunião convocada pelo Presidente, Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta, com a finalidade de examinar, 5 

discutir e votar o expediente constante da ordem do dia. Além do Presidente, compareceram à reunião os 6 

seguintes membros: a Profa. Aparecida Barbosa Mageste, o Prof. Hubert Mathias Roeser, o Prof. Leandro 7 

Vinícius Alves Gurgel, a representante discente Aline Gomes de Oliveira Paranhos e a representante dos 8 

técnicos administrativos em educação Ananda Lima Sanson. Aprovação de ata: a ata da 199ª reunião foi 9 

aprovada por unanimidade, com sugestões de alterações. Comunicações: i) O Pró-reitor de Pesquisa e pós-10 

graduação informou por email que, caso o Colegiado considere que há compatibilidade entre as disciplinas 11 

cursadas anteriormente pelo discente de doutorado Lário Moises Luís Herculano, orientado pelo Prof. Dr. 12 

Aníbal da Fonseca Santiago, com as disciplinas que são atualmente ministradas no ProAmb e que o conteúdo 13 

cursado ainda é atual, o aproveitamento de disciplinas pode ser realizado. Desta forma, o aproveitamento das 14 

disciplinas cursadas pelo discente em outro Programa de Pós-graduação foi aprovado pelo Colegiado. As 15 

disciplinas aproveitadas foram: Microbiologia aplicada ao saneamento ambiental, Gestão de recursos hídricos, 16 

Química aplicada ao saneamento ambiental e Aspectos qualitativos dos Recursos hídricos, cursadas no 17 

Programa de Pós-graduação em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental da Universidade Federal do Rio 18 

Grande do Sul. O Coordenador do ProAmb sugeriu a inclusão de um ponto de pauta no início da reunião, 19 

sugestão que foi aprovada por unanimidade. Posse dos novos membros do Colegiado: O Prof. Dr. Hubert 20 

Mathias Peter Roeser foi empossado como representante da área de concentração Recursos Hídricos, e o Prof. 21 

Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel foi empossado como representante da área de concentração tecnologias 22 

ambientais, ambos por um mandato de dois anos. Ordem do dia: 1)Análise e deliberação sobre edital interno 23 

TOEFL: A Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAINT) informou que não há previsão para nova 24 

oferta, na UFOP, da prova TOEFL custeada pelo Governo Federal. Diante desta informação, foi votado por 25 

unanimidade o cancelamento do edital que tinha como objetivo incentivar que os discentes realizassem o 26 

TOEFL. Em substituição, para incentivar a internacionalização do Programa será debatido, em reunião 27 

posterior, um edital de auxílio financeiro para realização de estágio de curta duração no exterior. Para 28 

elaboração desse edital, foi composta a comissão: Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta, Prof. Leandro Vinícius 29 

Alves Gurgel e a representante dos técnicos administrativos em educação no Colegiado do Proamb, Ananda 30 

Lima Sanson; 2)Análise e deliberação sobre calendário de reuniões do Colegiado: será encaminhado por 31 

email um calendário de reuniões que irão ocorrer no segundo semestre de 2019, de quinze em quinze dias, nas 32 

terças-feiras, às 14 horas. Alterações no calendário poderão ocorrer tendo em vista a demanda do Programa; 33 

3)Análise e deliberação sobre resolução de concessão de bolsa de estudos: foram deliberadas duas 34 

alterações na resolução de bolsas de estudos do ProAmb: foi deliberado, por unanimidade, o acréscimo da 35 

informação de que apenas alunos de doutorado poderão trabalhar como professores substitutos e receber bolsa 36 

concomitantemente (quando autorizado pela agencia de fomento); e a alteração da média de pontos necessária 37 

para manutenção da bolsa, com o objetivo de uniformizar entre alunos que tem o curso regido pela norma 38 

CEPE 5290/2013 e pela CEPE 7320/2018, o aluno do ProAmb, para manter a bolsa, deverá ter a média de 39 

70% dos pontos nas disciplinas cursadas. Será convocada uma eleição para a composição da comissão de 40 

bolsas, que também será responsável pela avaliação semestral dos rendimentos dos alunos e dos relatórios de 41 

acompanhamento discente; 4)Análise e deliberação sobre resolução de qualificação: foi votada, por 42 

unanimidade, o acréscimo da informação de que os alunos de doutorado deverão entregar o comprovante de 43 

submissão do artigo no momento da marcação da qualificação;  5)Análise e deliberação Edital de processo 44 

seletivo: De acordo com o panorama atual do Programa, existem disponíveis 11 bolsas de mestrado que 45 

estarão vagas em março de 2020, sendo 09 bolsas da CAPES e 02 da UFOP; para o doutorado apenas uma 46 

bolsa FAPEMIG estará disponível para início das atividades em janeiro de 2020. Foi votado, por unanimidade, 47 

que o processo seletivo para ingresso de alunos em 2020/1 irá contar com prova de inglês (eliminatória), prova 48 

de conhecimento específico (eliminatória e classificatória), e apresentação de projeto, entrevista e análise de 49 

currículo (classificatória), e irá contar com a possibilidade aplicação da prova na Colômbia; 6)Análise e 50 

deliberação sobre avaliação no seminário de meio termo: durante o seminário de meio termo, foi dividido 51 

entre os Programas de Pós-graduação, alguns periódicos científicos da área de Engenharia I, para que fossem 52 

classificados de acordo com o novo qualis, para isso, foi decidido, por unanimidade, que o coordenador do 53 

ProAmb dará andamento na avaliação dos periódicos, e que vai marcar uma reunião com todos os docentes 54 
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para fazer um repasse sobre os temas mais importantes que foram debatidos na reunião. Um dos tópicos 55 

importantes foi o incentivo dado para o ingresso de jovens docentes permanentes-JDP (docentes que 56 

defenderam o doutorado até 06 anos, ou que ainda não orientaram integralmente uma dissertação de mestrado 57 

no Programa) ingressarem como docentes permanentes, já que não contam nos denominadores de nenhum 58 

índice na avaliação quadrienal enquanto se enquadrarem nessa categoria de docente; 7)Análise e deliberação 59 

sobre relatório de acompanhamento discente: o coordenador do Programa leu todos os relatórios de 60 

acompanhamento discente entregues no momento da renovação de matricula dos alunos no segundo semestre 61 

de 2019, e elaborou um parecer com os relatórios nos quais apareceram questões que podem significar atraso 62 

ou problemas para que a defesa ocorra. O discente de mestrado Adonai Bruneli de Camargos, orientado pelo 63 

Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta teve recentemente, uma prorrogação de prazo aprovada pelo Colegiado, 64 

mas, segundo o relatório apresentado pelo orientador, é um aluno que tem dificuldades para finalizar o 65 

mestrado, o Colegiado deliberou por aguardar, já que recentemente aprovou prorrogação de prazo; segundo o 66 

relatório de acompanhamento discente entregue, poderá haver atraso no prazo para defesa do discente de 67 

doutorado Filipe Simões Teodoro orientado pelo Prof. Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel, já que conseguiu 68 

um emprego há 08 meses, e não tem dedicação exclusiva para realização do doutorado, o Colegiado deliberou 69 

que o coordenador deverá chamar o discente para uma conversa; foi apresentado no relatório de 70 

acompanhamento discente que houve atraso no cronograma por problemas encontrados com experimentos da 71 

pesquisa de mestrado do discente Fernando Viana de Assis orientado pelo Prof. Dr. Aníbal da Fonseca 72 

Santiago, o Colegiado deliberou por aguardar o próximo semestre para verificar se o atraso irá persistir; 73 

segundo o relatório de acompanhamento discente, o aluno de mestrado Hércules Gidel Lucena de Sousa 74 

orientado pelo Prof. Dr. Laurent Frédéric Gil, precisa de maior dedicação para finalizar a dissertação dentro do 75 

prazo, o Colegiado deliberou que o coordenador deverá chamar o aluno para conversar. Segundo o relatório de 76 

acompanhamento discente, a pesquisa da discente de mestrado Ludimilla Thaís Alves orientada pelo Prof. Dr. 77 

Aníbal da Fonseca Santiago está atrasada, o Colegiado deliberou que o coordenador deverá conversar com o 78 

orientador e com a aluna para verificar a situação. Segundo o relatório de acompanhamento discente, houve 79 

diminuição do tempo de dedicação ao doutorado da discente Ludmila Ladeira Alves de Brito orientada pelo 80 

Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca, considerando que, de acordo com o orientador, a aluna está 81 

trabalhando fora das dependências da UFOP. O Colegiado deliberou que o coordenador deverá conversar com 82 

o Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca, para se informar sobre a situação. Segundo o relatório de 83 

acompanhamento discente, a aluna de mestrado Marineide de Freitas Gonçalves orientada pelo Prof. Dr. 84 

Hubert Mathias Peter Roeser está com problema de saúde, o Colegiado deliberou por aguardar; segundo o 85 

relatório de acompanhamento discente, a aluna de mestrado Michelle Cristina dos Reis Braga orientada pelo 86 

Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca trabalha na iniciativa privada e precisará de mais 06 meses para 87 

finalização e readequação do tema, o Colegiado deliberou que o coordenador do ProAmb deverá conversar 88 

com o orientador sobre a situação, já que readequação do tema após qualificação implica na necessidade de 89 

realizar nova qualificação; segundo o relatório de acompanhamento discente, o discente de mestrado Vitorino 90 

Fernando Chume orientado pela Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste encontra grande dificuldade para 91 

realizar a dissertação, o Colegiado deliberou que o coordenador deverá conversar com o aluno; 8) Análise e 92 

deliberação sobre inclusão da Engenharia Ambiental no escopo da Revista da Escola de Minas: O 93 

Colegiado do ProAmb deliberou o Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental, através das suas 03 94 

áreas de concentração (Tecnologias Ambientais, Recursos Hídricos e Meio Ambiente) tem interesse em 95 

contribuir com o escopo da Revista da Escola de Minas; 9) Outros assuntos: i) Bolsa do PNPD: a bolsa 96 

deverá ser renovada esse ano, e a resolução do Programa sobre a bolsa será elaborada no próximo ano; ii) A 97 

docente colaboradora Lívia Cristina Pinto Dias solicitou credenciamento como professora permanente. Será 98 

elaborado um parecer do projeto, que será analisado na próxima reunião. 99 

 100 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 17 horas. Para constar, lavrou-se 101 

a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada 102 

 103 

 104 

 105 

Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta 106 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  107 

Universidade Federal de Ouro Preto 108 


