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ATA DA 204ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL 2 

Ao décimo nono dia de novembro de dois mil e dezenove, às 14 horas e 20 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: o Prof. Hubert Mathias Peter Roeser, o Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel, a 7 

representante discente Aline Gomes de Oliveira Paranhos e a representante dos técnicos administrativos em 8 

educação Ananda Lima Sanson. A Profa. Aparecida Barbosa Mageste justificou sua ausência. Comunicações: 9 

i) Estágio de curta duração no exterior: a discente de mestrado Raissa Machado Maluf Martins, orientada pelo 10 

Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta foi a única aluna que manifestou interesse em fazer estágio de curta 11 

duração no exterior, irá fazer o estágio na Universidad Antonio Nariño, na Colômbia no início de 2020, e 12 

receberá o valor de R$1.000,00 como ajuda de custo pelo recurso PROAP de 2019. ii) O Colegiado havia 13 

deliberado que deveria ser enviado um ofício para a PROPP solicitando um posicionamento oficial sobre a 14 

solicitação realizada pela Escola de Minas para a remoção das servidoras lotadas no ProAmb para a Escola de 15 

Minas, mas percebeu-se que o ideal seria buscar solucionar a questão do ponto eletrônico antes de verificar a 16 

questão da remoção, o que está sendo realizado; iii) A discente Melany Alejandra Ruiz Lopez, orientada pela 17 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste, que ingressou no ProAmb em 11/03/2019 pelo convênio PAEC-18 

OEA GCUB, irá fazer a prova de inglês no próximo processo seletivo; iv) No mês de dezembro a secretária do 19 

ProAmb, Christianne Miranda estará de férias, e não haverá substituição. O Coordenador realizará os 20 

encaminhamentos que forem urgentes durante este período; v) Comunicação realizada pela representante 21 

discente: foi realizada uma reunião com os discentes no dia 19/11 pela manhã. Houve uma presença de menos 22 

de 25% dos alunos ativos. Algumas dúvidas surgiram durante a reunião, e em decorrência dessas dúvidas, será 23 

inserida uma página de dúvidas frequentes no site. O Colegiado entende que será necessário criar uma forma 24 

de exigir presença dos discentes e dos docentes nas reuniões para as quais são convocados; vi) Comunicação 25 

realizada pela representante dos técnicos administrativos em educação – o laboratório de caracterização e 26 

espectrometria de massas está realizando análises de amostras do Rio Piracicaba para um projeto da revista 27 

Expedição Piracicaba – pela vida do rio e, em contrapartida, será divulgada uma propaganda do ProAmb na 28 

referida revista. Ordem do dia: (1) Análise e deliberação sobre resolução normativa para bolsa de pós-29 

doutorado: foi enviado um formulário online por email para todos os docentes do ProAmb com o objetivo de 30 

coletar as opiniões destes sobre a vinculação da bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) à 31 

coordenação do Programa. Foram recebidas 08 respostas ao formulário, sendo 05 favoráveis e 03 32 

desfavoráveis. A proposta de vincular a bolsa à coordenação foi votada pelo Colegiado, e obteve 04 votos 33 

favoráveis e 01 abstenção. A resolução que normatiza essa vinculação foi apresentada e colocada em regime 34 

de votação, foi aprovada por unanimidade; (2) Análise e deliberação sobre comissão de auto avaliação e 35 

planejamento estratégico: O Colegiado deliberou que a comissão deverá ser composta por 02 representantes 36 

docentes por área de concentração, sendo um desses representantes os atuais membros do Colegiado. A 37 

representante discente do Colegiado será representante discente na comissão. Essa proposta foi colocada em 38 

votação, e foram 04 votos favoráveis e 01 abstenção; (3) Análise e deliberação sobre solicitação de 39 

prorrogação de prazo para defesa de dissertação: o discente de mestrado Adonai Bruneli de Camargos, 40 

orientado pelo Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta solicitou prorrogação de prazo para realização de defesa 41 

de mestrado, a prorrogação foi aprovada, e o discente poderá defender até o dia 20 de dezembro de 2019, e o 42 

Colegiado manifestou sua altíssima preocupação com relação à urgência de essa defesa acontecer. O discente 43 

de doutorado Oscar Fernando Herrera Adarme, orientado pelo Prof. Dr. Sérgio Francisco de Aquino, solicitou 44 

prorrogação de prazo por não ter conseguido articular com membros da banca uma data em dezembro ou 45 

janeiro, o Colegiado aprovou a prorrogação de prazo por 02 meses. O discente de doutorado André Luís 46 

Correa de Barros, orientado pelo Prof. Dr. Robson José de Cássia Franco Afonso solicitou 06 meses de prazo 47 

para finalização da elaboração da tese, o Colegiado aprovou a solicitação por unanimidade; (4) Análise e 48 

deliberação sobre solicitação de aproveitamento de créditos: A discente Camilla Adriane de Paiva, 49 

orientada pelo Prof. Dr. Aníbal da Fonseca Santiago solicitou aproveitamento de créditos da disciplina 50 

Sistemas de Informações Geográficas, de 04 créditos, cursadas no Mestrado em Engenharia Civil na 51 

Universidade Federal de Viçosa, a solicitação foi aprovada por unanimidade; (5) Análise e deliberação sobre 52 

inclusão de supervisor: dos alunos de mestrado Melany Alejandra Ruiz Lopez, Heyder Pereira Neves, 53 

Vitorino Fernando Chume, e de doutorado Renata Aparecida Fideles, orientados pela Profa. Dra. Aparecida 54 
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Barbosa Mageste, que está em licença maternidade, terão o Prof. Dr. Gabriel Max Dias Ferreira como 55 

supervisor durante a licença da Profa. Dra. Aparecida Mageste. A Solicitação foi aprovada por unanimidade; 56 

(6) Análise e deliberação sobre relatório de atividades PNPD: O Colegiado deliberou que o relatório 57 

deverá ser submetido para os outros membros da comissão de bolsas que deverão emitir pareceres sobre o 58 

relatório. Outros assuntos: i) Foi realizada uma consulta à PROPP, por email, se é necessário realizar nova 59 

eleição para preenchimento da vaga de representante docente no Colegiado durante o período de licença 60 

maternidade. Segundo resposta da pró-reitoria, deve-se realizar nova eleição, com mandato de 02 anos. O 61 

Colegiado, após discussões, deliberou que deverá ser realizada nova consulta, via ofício, sobre o assunto já 62 

que não se sente confortável em destituir a professora do cargo ao qual ela se candidatou e foi 63 

democraticamente eleita. O Colegiado considera que esse procedimento deve ser revisto, com o objetivo de 64 

garantir que uma pessoa que precise tirar licença não seja punida com a perda do cargo eletivo.  65 

 66 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 17 horas. Para constar, lavrou-se 67 

a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada 68 

 69 

 70 

 71 

Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta 72 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  73 

Universidade Federal de Ouro Preto 74 


