
ATA DA 213ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
AMBIENTAL
Ao décimo nono dia de junho de dois mil e vinte, às 14 horas, 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, 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 212ª reunião ordinária
foi aprovadas com 4 votos favoráveis e uma abstenção. Comunicações: i) Foi realizado o envio do relatório
anual para a Plataforma Sucupira. Alguns pontos relevantes: É importante que o ProAmb busque alternativas
para aumentar o fluxo de discentes, ou seja, aumentar o número de alunos ingressantes. Uma das ações
possíveis é por meio do credenciamento de Jovens Docentes Permanentes (JDP) que poderão orientar alunos
ingressantes no ProAmb; ii) Sobre as publicações, 61% dos artigos dos artigos publicados em 2019 foram
publicados nos estratos A1 e A2, o que é um ponto positivo do desempenho do Programa neste ano; iii) 50%
das produções envolvem discentes, o que demonstra que houve uma melhora em um indicador que já estava
positivo nos anos anteriores; iv) Há uma necessidade de melhorar a produção técnica, como o depósito de
patentes, por exemplo. Será necessário buscar maneiras de incentivar esse tipo de produção, talvez com a
criação de uma disciplina sobre o assunto; v) Foi realizada a sugestão de o Programa fazer uma divulgação
desses indicadores, no site, como uma forma de incentivar que mais alunos realizem o processo seletivo no
ProAmb; vi) Será necessário trabalhar para realizar melhora no indicador de interação com a graduação,
principalmente os números de orientação de trabalhos de conclusão de curso e iniciação científica; vii) É
importante o Programa fazer um acompanhamento de egressos, talvez uma forma seja criar uma aba no site
para manter essas informações atualizadas e públicas; viii) É importante compreender que o contexto de corte
de recursos poderá afetar significativamente os indicadores dos próximos anos; ix) Há também uma
preocupação em como ficará a relação entre os índices, a qualidade e a realização das defesas no Programa
durante a pandemia de COVID-19. Ainda não houve uma divulgação sobre como a UFOP irá lidar com essa
situação com relação ao fornecimento de testes, sanitizante, máscaras. A Pró-reitoria de Pesquisa e
Pós-graduação enviou um formulário para que alunos e docentes respondam sobre as condições individuais
para retorno das atividades; 2) Durante o período de isolamento social causado pela pandemia de COVID-19,
o ProAmb está organizando palestras online. A primeira foi apresentada pelo Prof. Silvio Vaz Junior, e contou
com 120 inscritos e 85 participantes. A segunda palestra foi ministrada pela Profa. Maria Elvira Poleti
Martucci, e contou com 48 inscritos e 36 participantes. A Profa. Lívia Cristina Pinto Dias e o Prof. Antônio
Santos Sanchez serão convidados para realizar as próximas palestras, e na sequência, os demais docentes que
ingressaram no ProAmb há mais tempo. Está havendo adesão de alunos e comunidade externa, e essa
iniciativa poderá continuar mesmo após a pandemia. Ordem do dia: 1) Análise e deliberação sobre recurso
do PROAP de 2020: 50% do recurso de 2020 será distribuído no final de junho e, neste caso, está sendo
utilizada a mesma metodologia de distribuição dos recursos que foi utilizada em 2019. Os outros 50% serão
pagos em setembro, com nova metodologia de distribuição que ainda não foi divulgada. O valor que será
recebido na primeira remessa será de R$17.204,73, e o Colegiado deliberou por distribuir da seguinte forma:
diária nacional: R$2.000,00, serviços de pessoa jurídica: R$8.000,00, material de consumo: R$5.204,73,
auxílio estudante: R$1.000,00, combustível: R$1.000,00. O Colegiado também deliberou que o simpósio
deverá ser adiado para 2021, devido ao contexto de pandemia de COVID-19; 2) Análise e deliberação sobre
ementa da disciplina Tópicos Especiais em Pesquisa Científica: a ideia inicial foi a de que os projetos de
doutorado seriam apresentados nessa disciplina, mas o Coordenador do curso fez uma proposta de que a
apresentação seja uma atividade obrigatória com concessão de créditos. A responsabilidade de organização da
banca será da coordenação do curso. Os alunos que já enviaram o projeto, e ainda não tiveram um retorno dos
avaliadores ad hoc, deverão informar, por email, se têm interesse em apresentar para a banca examinadora. Os
demais alunos terão seis meses, após o ingresso no curso, para apresentação do projeto de doutorado; 3)
Outros assuntos: i) O discente de mestrado Vinícius Geraldo Almeida, orientado pela Profa. Dra. Gilmare
Antônia da Silva solicitou o cancelamento da bolsa de mestrado por ter iniciado atividade laboral com



percepção de rendimentos. O Colegiado deliberou que o aluno poderá receber a bolsa até o ingresso de novo
discente no Programa; ii) A banca de avaliação do projeto de mestrado para ingresso no Programa irá ocorrer
no dia 29 de junho. O Colegiado sugeriu como banca avaliadora a Profa. Lívia Cristina Pinto Dias, o Prof.
Bruno Eduardo Lobo Baêta, a Profa. Mônica Cristina Teixeira, e o Prof. Hubert Mathias Peter Roeser, e o
Prof. Antonio Santos Sanchez como suplente; iii) O Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta solicitou inserção de
coorientação do bolsista de pós-doutorado Oscar Herrera Adarme na pesquisa de mestrado da discente Raíssa
Machado Maluf Martins. O Colegiado aprovou a solicitação por unanimidade; iv) O docente Mateus de Souza
Amaral, lotado no Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto solicitou credenciamento
como professor permanente na área Tecnologias Ambientais. O docente encaminhou um projeto de pesquisa a
ser desenvolvido no ProAmb, relacionado à produção de biocombustíveis. Considerando que o docente se
enquadra na categoria Jovem Docente Permanente da CAPES, o Colegiado aprovou a solicitação por 5 votos
favoráveis e 1 abstenção; v) Devido à baixa procura, as inscrições para o processo seletivo de doutorado foram
prorrogadas; e no processo do mestrado, apenas 35% dos candidatos foram aprovados na prova de inglês, que
é eliminatória.

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


