
ATA DA 212ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
AMBIENTAL
Ao primeiro dia de junho de dois mil e vinte, às 14 horas e 10 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 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. Aprovação de ata: a ata da 211ª reunião ordinária e a ata
da 1ª reunião extraordinária foram aprovadas, por unanimidade, com sugestões de alterações. O Coordenador
do Programa solicitou a retirada do ponto de pauta número 3) Análise e deliberação sobre alteração do
regimento do ProAmb, para que possa ser debatido em reunião posterior. E sugeriu a inclusão de dois pontos
de pauta: Comissão de organização do Encontro de Saberes e Mostra da Pós-graduação, e Prorrogação
de prazo para realização da qualificação. As sugestões foram aprovadas por unanimidade. Comunicações:
i) Um candidato ao processo seletivo para ingresso de doutorandos no ProAmb entrou em contato com a
representante discente com o questionamento do porquê ainda não havia recebido uma resposta sobre um
e-mail enviado com uma dúvida sobre o edital. A dúvida será debatida pelo Colegiado, nesta reunião e, assim
que possível, um retorno será encaminhado para o candidato, por e-mail; ii) O Coordenador do ProAmb
declarou estar encontrando dificuldades para conseguir avaliador ad hoc para os projetos de doutorado. Em
reunião posterior será apresentada a ementa de uma disciplina que será ministrada com o objetivo de que os
doutorandos ingressantes e aqueles que ainda não receberam o parecer possam apresentar o projeto para uma
banca que terá como objetivo avaliar o projeto. A disciplina será ministrada já no segundo semestre de 2020;
iii) Foi realizada uma reunião da Câmara dos Coordenadores de Pós-graduação, e a PROPPI levantou a
possibilidade de que os dois semestres letivos de 2020 ainda ocorram durante o ano de 2020 com a oferta de
disciplinas condensadas à distância, sendo o primeiro semestre com término em setembro, e o segundo
semestre com término em dezembro. Será realizado um levantamento de dados sobre a situação de alunos e
professores, para verificar a possibilidade de implementar este calendário na pós-graduação da UFOP. Ordem
do dia: 1) Comissão de organização do Encontro de Saberes e Mostra da Pós-graduação: em decorrência
do distanciamento social imposto pela pandemia de COVID-19, os eventos Encontro de Saberes e Mostra da
Pós-graduação serão realizados virtualmente. O Coordenador do ProAmb sugeriu que o bolsista PNPD
participe de forma fixa da comissão de organização do encontro de pauta. A sugestão foi aprovada por
unanimidade; 2) Prorrogação de prazo para realização da qualificação: considerando que o distanciamento
social causado pela pandemia de COVID-19 impactou negativamente o desenvolvimento das teses e
dissertações, o Colegiado deliberou, por unanimidade, que as qualificações que devem ocorrer no primeiro
semestre de 2020 terão prorrogação de 60 dias no prazo para realização. Ou seja, as qualificações deverão
ocorrer até o dia 30 de setembro de 2020; 3) Análise e deliberação sobre ad referendum: o colegiado
aprovou, por unanimidade, o ad referendum que aprovou a realização da defesa do discente de mestrado
Thiago Braga Pinheiro, orientado pelo Prof. Dr. Francisco do Prado Filho. A defesa irá ocorrer no dia 04 de
junho de 2020, e contará com a presença dos docentes: Prof. Dr. Aníbal da Fonseca Santiago (Universidade
Federal de Ouro Preto), pela Profa. Dra. Érica Pugliesi (Universidade Federal de São Carlos), pelo Prof. Dr.
Raphael Tobias de Vasconcelos Barros (Universidade Federal de Minas Gerais); 4) Análise e deliberação
sobre vínculo de professor colaborador: o Prof. Dr. Carlos Eduardo Ferraz de Mello, atual professor
colaborador do ProAmb, será contactado por telefone, para que seja possível verificar se ele tem interesse em
continuar sendo professor colaborador no ProAmb, já que não se manifestou para ministrar disciplina em
2020/1, sendo que já não havia ministrado em 2019, por motivo de saúde, e já que o professor não entra em
contato com a coordenação desde então; 5) Análise e deliberação sobre comissão de divulgação: percebe-se
uma diminuição do número de inscritos nos processos seletivos do ProAmb. O Colegiado deliberou que uma
das funções da comissão de divulgação é a de alimentar o site do ProAmb com vídeos com os alunos sobre as
pesquisas desenvolvidas no Programa, vídeos com os docentes com uma breve explicação das linhas de
pesquisa desenvolvidas, entre outras informações que podem melhorar a visibilidade do Programa; 6) Análise
e deliberação sobre minuta de dupla titulação: foi apresentada a minuta de uma portaria que implemente a



dupla titulação entre o Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal de
Ouro Preto com o Mestrado em Bioprocessos da Universidad Antonio Nariño - Colômbia. Na proposta, entre
outros pontos, apenas alunos matriculados na área de concentração Tecnologias Ambientais no ProAmb
poderiam solicitar a dupla titulação, e é necessário cumprir 50% do tempo do mestrado em cada uma das
Universidades, para poder titular em ambas as Universidades. O Colegiado aprovou, por unanimidade, a
continuidade do processo que será objeto de análise jurídica e deverá ser encaminhado ao GECON na
sequência; 7) Análise e deliberação sobre desistência do curso: o discente de mestrado Roberto Jorge Caiero
de Almeida Junior, orientado pelo Prof. Dr. José Francisco do Prado Filho solicitou, por e-mail, desligamento
do curso em 11 de julho de 2019 mas não enviou, até o momento, um documento oficial com a formalização
do pedido de desligamento. O Colegiado deliberou por unanimidade, considerar o pedido enviado por e-mail
como solicitação oficial de desligamento do curso, e o envio desta informação para a PROPPI para atualização
no Sistema de Registro Acadêmico; 8) Análise e deliberação sobre edital de processo seletivo para
ingresso de alunos de mestrado e doutorado no ProAmb: O Colegiado deliberou, por unanimidade, que os
trabalhos aprovados para Congressos que não ocorreram devido a pandemia de COVID-19 não serão
pontuados na planilha de produtividade; 9) Outros assuntos: i) A CAPES sinalizou que a partir de 2021, no
mínimo 50% dos docentes dos Programas de Pós-graduação (PPG) precisarão estar vinculados a apenas um
PPG. Atualmente, no ProAmb, apenas 4 docentes estão vinculados apenas ao ProAmb. A questão será levada
para a próxima reunião com os docentes, para que possa ser verificado como o coletivo dos docentes irá lidar
com essa nova exigência; ii) o discente de doutorado André Luis Correa de Barros, orientado pelo Prof. Dr.
Robson José de Cássia Franco Afonso solicitou prorrogação de prazo por mais 06 meses. A solicitação foi
aprovada por unanimidade. iii) Considerando que muitas atividades extracurriculares estão sendo realizadas
pela internet durante o período do distanciamento social ocasionado pela pandemia de COVID-19, o
Colegiado do ProAmb deliberou que os alunos poderão solicitar ao Colegiado o aproveitamento dessas horas
de atividades extracurriculares como créditos. Para 01 crédito, será necessário apresentar 15 horas em
certificados de participação em webinários, palestras virtuais, e atividades afins. Será analisado se a atividade
tem relação com as áreas de engenharia ambiental, escrita científica, estatística ou excel avançado, por
exemplo, e áreas correlatas que sirvam como formação complementar para o mestrado ou doutorado em
Engenharia Ambiental. Serão aproveitados no máximo 02 créditos, ou seja, 30 horas de atividades
devidamente comprovadas; iv) O Colegiado do ProAmb deliberou que não será analisada a presença em
defesas e qualificações dos alunos que defenderem durante o período do distanciamento social ocasionado pela
pandemia de COVID-19.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 16 horas. Para constar, lavrou-se
a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada

Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental
Universidade Federal de Ouro Preto


