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ATA DA 201ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL 2 

Ao décimo sexto dia de setembro de dois mil e dezenove, às 15 horas e 40 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 Peter Roeser, o Prof. 7 

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

dos técnicos administrativos em educação Ananda Lima Sanson. Aprovação de ata: a ata da 200ª reunião foi 9 

aprovada por unanimidade, com sugestões de alterações. Comunicações: i) O Ofício circular CAPES nº 10 

8/2019, divulgado em 13 de setembro, informou que as bolsas de estudos CAPES, de cursos com notas 5, 6 e 7 11 

foram liberadas para cadastramento de novos bolsistas, assim, o ProAmb (que atualmente é creditado com a 12 

nota 5) poderá cadastrar novos bolsistas, caso necessário. Ordem do dia: 1)Análise e deliberação sobre 13 

solicitação de credenciamento de professor permanente no ProAmb e credenciamento para orientação 14 

no doutorado: a Profa. Lívia Cristina Pinto Dias, que anteriormente estava credenciada como docente 15 

colaboradora foi credenciada como docente permanente, e poderá ofertar vaga de mestrado no próximo edital 16 

de processo seletivo, e o Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta foi credenciado para orientação no doutorado, e 17 

poderá ofertar vaga de doutorado no próximo edital; 2)Análise e deliberação Edital de processo seletivo: 18 

considerando que ainda há poucas vagas abertas para lançamento do edital de processo seletivo para ingresso 19 

de alunos de mestrado e doutorado em 2020/1, será aberto novo prazo para que os docentes se manifestem 20 

quanto a abertura de vagas para serem disponibilizadas no edital; 3)Análise e deliberação sobre coordenador 21 

substituto durante viagem a ser realizada pelo atual coordenador do ProAmb: entre os dias 17 e 24 de 22 

setembro o Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta, atual coordenador do ProAmb, irá realizar uma viagem 23 

internacional para realização de missão de trabalho no exterior. O Colegiado deliberou que, durante a ausência 24 

do docente do país, o Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel será o coordenador interino do ProAmb; 4) Outros 25 

assuntos: i) O Prof. Adilson do Lago Leite solicitou credenciamento para orientação na área de concentração 26 

Tecnologias Ambientais, e solicitou alteração de área de concentração do discente de mestrado Marcos Gomes 27 

De Carvalho Pires. O Colegiado aprovou, por unanimidade, ambas as solicitações. A partir dessa decisão, o 28 

Prof. Adilson do Lago Leite poderá orientar nas áreas de concentração meio ambiente e tecnologias 29 

ambientais; ii) O Coordenador do ProAmb sugeriu que seja realizada transformação de bolsas de mestrado 30 

CAPES em bolsas de doutorado CAPES, com o objetivo de que o Programa tenha mais bolsas de doutorado 31 

no próximo processo seletivo. Se aprovada pela CAPES, o ProAmb passaria a ter menos 3 bolsas de mestrado 32 

e mais 2 bolsas de doutorado. O Colegiado aprovou por unanimidade a transformação das bolsas, e irá solicitar 33 

que mais uma bolsa de doutorado seja ofertada pela UFOP; iii) O ProAmb recebeu email para levantamento de 34 

demanda para receber alunos provenientes do convênio estabelecido pelo grupo Coimbra (GCUB/OEA). Os 35 

docentes serão contatados para verificar se terão interesse em receber alunos selecionados pelo convênio; iv) O 36 

Colegiado do ProAmb fez uma revisão da diária anteriormente aprovada para auxílio financeiro para 37 

realização de trabalho de campo por discentes do Programa. O Colegiado deliberou, por unanimidade, por 38 

manter os valores de R$100,00 para uma diária com pernoite e R$50,00 para meia diária (viagem sem 39 

pernoite).  40 

 41 

 42 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 17 horas. Para constar, lavrou-se 43 

a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada 44 

 45 

 46 

 47 

Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta 48 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  49 
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