
ATA DA 210ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
AMBIENTAL
Ao vigésimo dia de abril de dois mil e vinte, às 13 horas e 30 minutos, por videoconferência, reuniu-se o
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental, em reunião convocada pelo Presidente,
Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta, com a finalidade de examinar, discutir e votar o expediente constante da
ordem do dia. Além do Presidente, compareceram à reunião os seguintes membros: o Prof. Hubert Mathias
Peter Roeser, o Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel, a Profa. Silvana de Queiroz Silva, o Prof. Alberto de
Freitas Castro Fonseca, a representante discente Aline Gomes de Oliveira Paranhos e a representante dos
técnicos administrativos em educação Ananda Lima Sanson. A Profa. Aparecida Barbosa Mageste justificou
sua ausência. O presidente do Colegiado solicitou alteração na ordem dos tópicos, de forma que a posse dos
membros suplentes fosse realizada no início da reunião, e a solicitação foi aprovada por unanimidade. 1) Posse
dos membros suplentes do Colegiado do ProAmb: os docentes a Profa. Silvana de Queiroz Silva, o Prof.
Alberto de Freitas Castro Fonseca foram eleitos como membros suplentes do Colegiado, e tomaram posse. O
Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca se retirou da reunião, e a Profa. Silvana de Queiroz Silva continuou
como substituta da Profa. Aparecida Barbosa Mageste, que está de licença maternidade. Aprovação de ata: a
ata da 209ª reunião foi aprovada, por unanimidade, com sugestões de alterações. Ordem do dia: 2) Análise e
deliberação sobre processo seletivo para ingresso de alunos no mestrado e no doutorado: o cronograma
do processo seletivo foi definido e aprovado por unanimidade. Foi definido, por unanimidade, que será
inserido um resumo dos projetos, e essa será a única fonte de informação dos candidatos para elaboração do
projeto a ser apresentado no processo seletivo. Foi realizado um debate sobre a comissão de divulgação do
Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental, composta pela representante discente, pela
representante dos técnicos administrativos em educação e do bolsista do Programa Nacional de
Pós-Doutorado. A comissão deverá se reunir, e trazer sugestões para divulgação do edital do processo seletivo;
3) Análise e deliberação sobre transferência da Profa. Gilmare Antônia da Silva para a Universidade
Federal de Viçosa: a Profa. Gilmare Antônia da Silva, professora permanente do Programa, que era vinculada
ao Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto, foi redistribuída para o Departamento de
Química da Universidade Federal de Viçosa, e informou que tem interesse em orientar até a defesa os alunos
que estão sob sua orientação no ProAmb. A professora também perguntou qual seria seu vínculo com o
Programa, agora que ela não está mais vinculada à Universidade Federal de Ouro Preto. Após discussões, o
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental deliberou que deverá ser perguntado para
a professora se ela tem interesse em continuar ministrando a disciplina PEA 528 - Planejamento experimental
e análise de dados ambientais, em caso positivo, se a disciplina seria ministrada à distância ou
presencialmente; se a docente tem interesse em oferecer novas vagas para alunos de mestrado e/ou doutorado,
ou seja, se tem interesse em continuar no Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental, ou se
pretende ficar apenas até finalizar as orientações em andamento. Após resposta da docente, o Colegiado irá
voltar a debater sobre a situação do vínculo da docente. O Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel fez a sugestão
de que o Colegiado discuta sobre uma resolução que regule a atuação dos docentes externos à UFOP no
ProAmb.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 15 horas. Para constar, lavrou-se
a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada
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