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ATA DA 202ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL 2 

Ao vigésimo segundo dia de outubro de dois mil e dezenove, às 14 horas e 15 minutos, na Sala 53 do 3 

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

Engenharia Ambiental, em reunião convocada pelo Presidente, Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta, 5 

com a finalidade de examinar, discutir e votar o expediente constante da ordem do dia. Além do 6 

Presidente, compareceram à reunião os seguintes membros: o Prof. Hubert Mathias Peter Roeser, o 7 

Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel, e a representante dos técnicos administrativos em educação 8 

Ananda Lima Sanson. A Profa. Aparecida Barbosa Mageste e a representante discente Aline Gomes 9 

de Oliveira Paranhos justificaram ausência. Aprovação de ata: a ata da 201ª reunião ordinária e a ata 10 

da 5ª reunião extraordinária de 2019 foram aprovadas por unanimidade, com sugestões de alterações. 11 

Comunicações: i) No dia 08 de novembro de 2019 termina o mandato da atual representante discente 12 

no Colegiado, Aline Gomes de Oliveira Paranhos. Deverá ser iniciado um processo eleitoral, para 13 

eleição de representante discente no Colegiado. Ordem do dia: 1) Análise e deliberação sobre 14 

resolução normativa para bolsa de pós-doutorado: foi composta uma comissão, com a presença 15 

do presidente do Colegiado Bruno Eduardo Lobo Baêta, da representante dos técnico-administrativos 16 

Ananda Lima Sanson, e do representante da área de concentração tecnologias ambientais, Prof. Dr. 17 

Leandro Vinícius Alves Gurgel para elaboração de minuta de resolução que será discutida em 18 

reunião posterior; 2) Análise e deliberação sobre avaliação de projeto de pesquisa de doutorado: 19 

o parecer do projeto de pesquisa do aluno de doutorado Lário Moises Luís Herculano foi elaborado 20 

pelo Prof. Dr. Marcos von Sperling da Universidade Federal de Minas Gerais, que considerou que o 21 

projeto tem relevância para que seja elaborada uma pesquisa de doutorado. O Colegiado, após 22 

discussões, deliberou que deverá ser elaborada uma ficha de avaliação (barema) que deverá ser 23 

enviada ao avaliador ad hoc, que o orientador deverá entregar uma carta na qual deverá atestar que 24 

dispõe dos recursos para execução do projeto, e deverá ser acrescentado um parecerista interno. 25 

Posteriormente será elaborada uma norma que entre em vigor para os alunos que ingressarem em 26 

2020/1; 3) Análise e deliberação sobre portfólio de prestação de serviços do ProAmb: Após 27 

discussões, o Colegiado deliberou que deverá ser realizado um levantamento dos equipamentos que 28 

estão e deveriam estar na carga patrimonial ProAmb, regularizar a situação junto ao patrimônio 29 

quando necessário. Após este levantamento, deverá ser elaborado um portfólio de serviços que 30 

podem ser realizados por professores vinculados ao Programa em equipamentos do Programa para 31 

realização de parcerias externas. O portfólio deverá ser disponibilizado no site do Programa para 32 

ampla divulgação; 4)Análise e deliberação sobre desligamento de discente do Programa: a 33 

discente de doutorado Célia de Fátima Machado, com base na Resolução CEPE nº 7.647, solicitou 34 

reconsideração da decisão de seu desligamento do  ProAmb, por não cumprimento do prazo máximo 35 

para realização do curso. Após consulta ao orientador, Prof. Dr. Robson José de Cássia Franco 36 

Afonso, a solicitação de reconsideração foi aprovada, condicionada à comprovação de frequência e 37 

em reuniões quinzenais com o orientador para elaboração de tese. A frequência deverá ser 38 

comprovada quinzenalmente, por email enviado pelo orientador para a secretaria do Programa, e a 39 

defesa deverá ocorrer impreterivelmente até o dia 31 de julho de 2020; 5) Análise e deliberação 40 

sobre troca de vaga para professor titular livre: anteriormente havia sido comunicado, pela 41 

PROPP, a possibilidade de alteração de uma vaga de professor titular para 3 vagas de professores 42 

adjuntos, mas posteriormente foi informado, ao Coordenador do ProAmb, que não será possível 43 

realizar essa alteração. Diante da impossibilidade de conversão da vaga, o edital para concurso de 44 

professor titular livre será divulgado, pela PROPP, ainda em 2019; 6) Análise e deliberação sobre 45 

solicitação de redação da tese em língua inglesa: o aluno de doutorado Oscar Herrera Adarme, 46 

orientado pelo Prof. Dr. Sérgio Francisco de Aquino, solicitou autorização do Colegiado para redigir 47 

a tese na língua inglesa. Após discussões, o Colegiado aprovou a solicitação, e deliberou que essa 48 

possibilidade deverá ser inserida na norma que rege as defesas de tese e dissertação no ProAmb; 49 

7)Análise e deliberação sobre edital para auxílio financeiro para missão de curta duração no 50 
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exterior: Considerando o curto prazo para inserção das informações nos sistemas de solicitação de 51 

pagamento de auxílio financeiro para estudante, o Colegiado deliberou que não haverá tempo hábil 52 

para que seja lançado um edital para distribuição desse auxílio. Com o objetivo de possibilitar a 53 

realização de estágio de curta duração no exterior por aluno do ProAmb, será encaminhado um email 54 

que deverá ser respondido em 05 dias, pelos alunos interessados em receber o auxílio, com as 55 

seguintes informações: nome do aluno, nome do orientador, local de destino, breve resumo da missão 56 

no exterior, data de saída e de retorno. O valor a ser oferecido como auxílio é de R$2.200,00. Caso 57 

tenha mais de um aluno interessado, a comissão anteriormente formada deverá se reunir para definir 58 

qual aluno receberá o recurso; 8)Análise e deliberação sobre prorrogação de prazo para defesa de 59 

dissertação: a aluna de mestrado Marineide de Freitas Gonçalves, orientada pelo Prof. Dr. Hubert Mathias 60 

Peter Roeser, solicitou prorrogação de prazo para que a defesa ocorra até o dia 10 de março de 2020. A 61 

discente apresentou atestado médico com o objetivo de comprovar que está com problema de saúde que 62 

comprometeu a finalização da dissertação.  A solicitação foi aprovada por unanimidade; 9) Análise e 63 

deliberação sobre solicitação de prorrogação de bolsa por motivo de nascimento do filho: A discente de 64 

doutorado Renata Aparecida Fideles, orientada pela Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste, entrou com um 65 

pedido de licença maternidade. Após análise dos documentos entregues, o Colegiado aprovou a solicitação que 66 

deverá ser encaminhada à PROPP para implementação no sistema de bolsas da CAPES; 10)Análise e 67 

deliberação sobre comissão de bolsas: a Profa. Silvana de Queiroz Silva se candidatou e foi eleita como 68 

representante docente na comissão de bolsas, que também contará com a presença do Prof. Bruno Eduardo 69 

Lobo Baêta, como presidente do Colegiado. Deverá ser encaminhado novo email para os dicentes com o 70 

objetivo de verificar se algum discente tem interesse em se candidatar; 11) Análise e deliberação sobre 71 

solicitação de inclusão de coorientação: Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta solicitou inserção da 72 

coorientação do Prof. Fabio de Ávila Rodrigues na pesquisa de mestrado da discente Marina Victal Faria. A 73 

solicitação foi aprovada por unanimidade. A Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste solicitou a inserção da 74 

coorientação do Prof. Gabriel Max Dias Ferreira como coorientador da pesquisa de mestrado do discente 75 

Vitorino Fernando Chume, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Outros assuntos: i) Será 76 

encaminhado um email com o objetivo de que seja definido quais docentes irão elaborar questões para a prova 77 

que será aplicada como parte do processo seletivo para ingresso de alunos de mestrado e doutorado em 78 

2020/1; ii) Desde maio de 2019 vem sendo solicitado, pela Escola de Minas, que seja realizada alteração da 79 

lotação das servidoras atualmente lotadas no ProAmb, a saber: a servidora técnica de laboratório nível E, 80 

Ananda Lima Sanson, e a secretária executiva Christianne Câmara Lopes Albuquerque Miranda, com o 81 

objetivo de que seja realizada a homologação do ponto eletrônico pela diretoria da Escola de Minas. Foi 82 

realizada uma consulta à PROAD, que informou que é possível realizar a homologação do ponto eletrônico 83 

pela diretoria da Escola de Minas, concomitante com a manutenção da lotação das servidoras no Programa. Já 84 

foram encaminhados e-mails e o ofício nº 017/2019 para a Direção da Escola de Minas e para a Área de 85 

Provimento e Movimentação de Pessoal com a informação de que é do interesse das servidoras e do ProAmb 86 

que ambas continuem lotadas no Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental. Foi novamente 87 

solicitada, por email, a anuência das servidoras e da coordenação do ProAmb com a remoção de ambas do 88 

ProAmb e posterior lotação na Escola de Minas. Após discussões, o Colegiado deliberou que é de interesse do 89 

ProAmb que as servidoras continuem lotadas no Programa, e que deverá ser encaminhado um ofício para a 90 

PROPP solicitando um posicionamento oficial sobre a solicitação, considerando que não há mecanismos legais 91 

na Universidade que garantam que as vagas ficarão no ProAmb, como é de direito.  92 

 93 

 94 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 17 horas. Para constar, lavrou-se 95 

a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada 96 

 97 

 98 

 99 

Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta 100 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  101 

Universidade Federal de Ouro Preto 102 


