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ATA DA 205ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL 2 

Ao quarto dia de fevereiro de dois mil e vinte, às 14 horas, na Sala 53 do prédio do ProAmb/Sustentabilidade, 3 

reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental, em reunião convocada pelo 4 

Presidente, Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta, com a finalidade de examinar, discutir e votar o expediente 5 

constante da ordem do dia. Além do Presidente, compareceram à reunião os seguintes membros: o Prof. 6 

Hubert Mathias Peter Roeser, o Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel, a representante discente Aline Gomes de 7 

Oliveira Paranhos e a representante dos técnicos administrativos em educação Ananda Lima Sanson. A Profa. 8 

Aparecida Barbosa Mageste justificou sua ausência. Comunicações: i) Por estar de licença maternidade, a 9 

Profa. Aparecida Barbosa Mageste não presidiu a banca de qualificação do discente de mestrado Heyder 10 

Pereira Neves. O Prof. Versiane Albis Leão, coorientador da pesquisa foi o presidente da banca de 11 

qualificação; ii) As informações solicitadas pela PROAD para a elaboração do edital para realização de 12 

concurso de professor titular livre foram enviados para a PROAD, ainda em 2019, dentro do prazo 13 

estabelecido. O edital ainda não foi divulgado, pois estão aguardando o envio das informações pelo Programa 14 

de Pós-graduação em Ciências Biológicas, já que será lançado um edital único com todas as vagas da 15 

Universidade; iii) A discente de doutorado Deyse Almeida dos Reis, orientada pelo Prof. Aníbal da Fonseca 16 

Santiago, não havia sido matriculada em elaboração de dissertação/tese em 2016/1 e 2016/2. Por ter urgência 17 

na emissão do diploma, foi realizada a inserção, pela PROPPI, à pedido da coordenação do ProAmb; iv) a 18 

discente de mestrado Ludimilla Thaís Alves, orientada pelo Prof. Aníbal da Fonseca Santiago, possivelmente 19 

terá um atraso de 06 a 08 meses para a realização da defesa. Foi realizada uma conversa do orientador e da 20 

orientada com o coordenador do ProAmb, com o objetivo de que a defesa ocorra o mais brevemente possível; 21 

v) O ProAmb recebeu o Ofício 310/2019, da PROPPI, sobre bolsas de PNPD. No ofício, a PROPPI informa 22 

que até o ano de 2011, bolsas de PNPD eram distribuídas por editais. Em 2013, foi publicado novo 23 

regulamento, que distribuía as bolsas por cotas, o que fez com que alguns Programas de Pós-graduação 24 

ficassem com mais bolsas do que outros. Segundo a PROPPI, programas recém iniciados na UFOP 25 

pressionam a pró-reitoria para que nova regra, provavelmente ligada ao número de alunos ativos e 26 

cumprimento do planejamento estratégico, seja publicada internamente à Universidade. Segundo o pró-reitor, 27 

este assunto já está sendo debatido na reunião da câmara de coordenadores, e em breve deverá ser publicada 28 

uma normativa que irá reger a distribuição de bolsas de PNPD na UFOP; vi) O Prof. Hubert Mathias Peter 29 

Roeser fez uma comunicação de que encontra-se em fase final a renovação do convênio entre alguns docentes 30 

da UFOP com a Fundação Renova, sendo que há a possibilidade de captação de bolsas de mestrado, vii) O 31 

Coordenador do ProAmb informou que há um novo formato de captação de bolsas de estudos pelos Programas 32 

de Pós-graduação, um exemplo são os editais do CNPq, para o qual os docentes poderão se candidatar e, se 33 

contemplados, a bolsa não faz parte da cota do Programa de Pós-graduação, mas é uma cota do docente que 34 

está vinculado a um Programa de Pós-graduação. Também há outras possibilidades para captação de bolsas, 35 

como bolsas de fundações como a Renova, bolsas oriundas de parcerias com o setor privado, entre outros. É 36 

importante que os docentes se atentem a essas possibilidades, pois há um movimento de alteração na forma 37 

como os Programas captam as bolsas de mestrado e doutorado para os discentes matriculados e que venham a 38 

se matricular. Ordem do dia: (1)Análise e deliberação sobre parecer referente a relatório de atividades 39 

PNPD: a comissão de bolsas se reuniu e solicitou que fossem elaborados três pareceres sobre o relatório anual 40 

entregue pelo bolsista Michael Leonardo Marques Rodrigues. Os três pareceres emitidos foram lidos no 41 

Colegiado. Todos os pareceres foram favoráveis à aprovação do relatório, mas os três pareceristas levantaram 42 

questões sobre qualidade e quantidade da publicação do bolsista de PNPD, e a não participação nas atividades 43 

do PPG; (2)Análise e deliberação sobre ad referendum: i) Aprovação da banca de defesa de mestrado do 44 

aluno Adonai Bruneli de Camargos, orientado pelo Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta. A defesa ocorreu no dia 45 

20 de dezembro de 2019, e contou com a Profa. Fabiana Passos (examinadora externa) e o Prof. Rogélio 46 

Brandão (examinador interno), ii) A discente de doutorado Ana Carolina Trevisani Souza, orientada pelo Prof. 47 

Versiane Albis Leão solicitou prorrogação de prazo para realização de qualificação, por incompatibilidade de 48 

agenda entre os membros da banca. A qualificação irá ocorrer no dia 20 de janeiro de 2020. Ambos os ad 49 

referendum foram aprovados por unanimidade; (3)Análise e deliberação sobre solicitação de prorrogação 50 

de prazo para defesa de tese: o discente de doutorado Filipe Simões Teodoro, orientado pelo Prof. Leandro 51 

Vinícius Alves Gurgel solicitou 06 meses de prorrogação de prazo para realização de defesa, a solicitação foi 52 

aprovada por unanimidade. O discente de mestrado Thiago Braga Pinheiro, orientado pelo Prof. José 53 

Francisco do Prado Filho, solicitou prorrogação de 03 meses no prazo para realização de defesa. A solicitação 54 
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foi aprovada por unanimidade. O Colegiado também aprovou a prorrogação do credenciamento do Prof. José 55 

Francisco do Prado Filho como professor colaborador até o término da orientação da referida pesquisa de 56 

mestrado; (4) Análise e deliberação sobre solicitação para diminuição de prazo de entrega dos 57 

documentos para marcação de defesa de dissertação: As discentes de mestrado Camilla Adriane de Paiva, 58 

orientada pelo Prof. Dr. Aníbal da Fonseca Santiago e Yasmim Arantes da Fonseca, orientada pelo Prof. Dr. 59 

Bruno Eduardo Lobo Baêta solicitaram redução de prazo para entrega da solicitação de marcação de defesa. 60 

Atualmente é necessário entregar todos os documentos com 15 dias úteis de antecedência do dia sugerido para 61 

realização da defesa. O Colegiado aprovou diminuição deste prazo para que as alunas possam se matricular no 62 

doutorado; (5) Análise e deliberação sobre processo seletivo: O resultado final do doutorado foi 63 

homologado. Foram 05 candidatos aprovados e 02 excedentes. Ainda será realizada a segunda etapa do 64 

processo seletivo para o Mestrado; (6) Análise e deliberação sobre desligamento de discente de mestrado: 65 

o discente de mestrado Thalles Simplício de Faria, orientado pela Profa. Mônica Cristina Teixeira foi 66 

reprovado por falta em todas as disciplinas que cursou no segundo semestre de 2019 e, por este motivo, será 67 

desligado por ter apresentado frequência inferior a 75% (setenta e cinco) disciplinas cursadas no ProAmb; (7) Análise 68 

e deliberação sobre cadastro do ProAmb no CREA: será realizado pela secretaria e pela coordenação do 69 

ProAmb; (8) Análise e deliberação sobre substituição de coordenação durante período de férias: o Prof. 70 

Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel irá substituir o Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta durante o seu período 71 

de férias em março de 2020; (9) Análise e deliberação sobre exame de qualificação enquanto disciplina: 72 

após discussões, o Colegiado deliberou que a disciplina PEA 550 Qualificação do Projeto de Pesquisa será 73 

encerrada, e a qualificação voltará a ser uma atividade especial que concede 01 crédito ao aluno que é 74 

aprovado pela banca; (10) Análise e deliberação sobre inserção de matrícula em elaboração de 75 

dissertação/tese: Após uma análise detalhada dos históricos escolares, foram identificados semestres em que 76 

alguns alunos não têm registradas as matrículas que foram realizadas. O Colegiado aprovou, por unanimidade, 77 

a inclusão de matrícula em elaboração de tese/dissertação para os seguintes alunos nos seguintes semestres: 78 

André Luís Correa de Barros - 2016/1 e 2017/1, Caroline Priscila Fan Rocha - 2016/1 e 2016/2, Filipe Simões 79 

Teodoro - 2015/2 e 2017/1 e Francine Tatiane Rezende de Almeida - 2016/2. Outros assuntos: i) Marcação 80 

de defesa de dissertação e tese: A discente de mestrado Camilla Adriane de Paiva, orientada pelo Prof. Aníbal 81 

da Fonseca Santiago solicitou marcação de defesa para o dia 20 de fevereiro de 2020, com a presença da Profa. 82 

Dra. Terezinha de Jesus Espósito Barbosa, da Universidade Federal de Minas Gerais como membro externo e 83 

do Prof. Dr. Hernani Mota de Lima como membro interno; a discente de mestrado Yasmim Arantes da 84 

Fonseca, orientada pelo Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta solicitou marcação de defesa para o dia 18 de 85 

fevereiro de 2020, com a presença do Prof. Dr. Fábio de Ávila Rodrigues da Universidade Federal de Viçosa 86 

como membro externo e do Prof. Dr. Sérgio Francisco de Aquino como membro interno; a discente de 87 

mestrado Eloísa Stéphanie da Silva, orientada pelo Prof. Versiane Albis Leão solicitou marcação de defesa 88 

para o dia 20 de fevereiro de 2020, com a presença do Prof. Dr. Jaime Wilson Vargas de Melo da Universidade 89 

Federal de Viçosa como membro externo, e a Profa. Dra. Dalila Chaves Sicupira como membro interno; e o 90 

discente de doutorado Oscar Fernando Herrera Adarme, orientado pelo Prof. Dr. Sérgio Francisco de Aquino 91 

solicitou marcação de defesa para o dia 28 de fevereiro, com a presença do Prof. Dr. Fábio de Ávila Rodrigues 92 

da Universidade Federal de Viçosa e do Prof. Dr. Marcelo Zaiat da Universidade de São Paulo como membros 93 

externos, e do Profa. Dra. Silvana de Queiroz Silva como membro interno.  94 

 95 

 96 

 97 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 17 horas. Para constar, lavrou-se 98 

a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada 99 

 100 

 101 

 102 

Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta 103 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  104 

Universidade Federal de Ouro Preto 105 
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