
ATA DA 214ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
AMBIENTAL
Ao nono dia de julho 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. Aparecida Barbosa Mageste, a representante discente Aline
Gomes de Oliveira Paranhos e a representante dos técnicos administrativos em educação Ananda Lima
Sanson. Comunicações: i) Foi aprovado no Conselho Universitário e no Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão o retorno remoto das aulas na pós-graduação da Universidade Federal de Ouro Preto, também foi
aprovado o retorno das atividades nos laboratórios de pesquisa, com desde que sejam seguidos os protocolos
da Organização Mundial da Saúde, e os protocolos específicos lançados pelo Ministério da Educação para
realização dessa atividade no contexto da pandemia de COVID-19; ii) A Universidade Federal de Ouro Preto
melhorou sua posição no ranking Times Higher Education da América Latina, tendo ficado como 6ª melhor
Universidade de Minas Gerais, 36ª do Brasil, e 76ª da América Latina; iii) O processo seletivo de mestrado já
está na fase de homologação do resultado final. A principal dificuldade deste processo seletivo foi a prova de
inglês, apenas 35% dos candidatos foram aprovados, e a prova solicitou a leitura e interpretação do resumo de
um artigo em inglês. Ordem do dia: 1) Análise e deliberação sobre implementação de Período Letivo
Especial no ProAmb: Podem ser ofertadas as disciplinas que já estavam sendo ofertadas em 2020/1, e outras
que os docentes tenham interesse em ofertar. Serão abertas vagas para disciplina isolada, e as disciplinas que
ofertarem essas vagas deverão ser divulgadas para a comunidade externa. A Pró-reitoria de Pesquisa e
Pós-graduação definiu que pode ser utilizada qualquer plataforma, mas é aconselhável que os docentes
utilizem o moodle e os recursos do Google, como o classroom e o meets, já que são recursos que já estão
institucionalmente disponíveis na UFOP.O Colegiado deliberou que os docentes deverão ser consultados, após
a próxima reunião da Câmara de Coordenadores da Pós-graduação, para que sejam verificadas quais serão as
disciplinas a serem ofertadas, à distância, no ProAmb já com conhecimento do calendário aprovado pela
câmara; 2) Análise e deliberação sobre solicitação de prorrogação de prazo para realização de defesa: o
Prof. Hubert Mathias Peter Roeser solicitou prorrogação de prazo para defesa de dissertação da discente de
mestrado Marineide de Freitas Gonçalves, já que ela está com casos de COVID-19 na família. O Colegiado
deliberou que a discente deverá enviar atestado médico que comprove a condição de saúde de seus familiares,
para que seja inserido na Plataforma Sucupira, como forma de comprovação do motivo de nova prorrogação
de prazo. O Colegiado aprovou, de forma unânime, a prorrogação do prazo por 2 meses. O Colegiado
deliberou que os próximos pedidos de prorrogação que tiverem como justificativa para o atraso das atividades,
a pandemia de COVID-19 poderá ser analisada pelo Coordenador, e aprovada ad referendum; 3) Análise e
deliberação sobre solicitação de licença médica: a discente de doutorado Amanda Silva Resende, orientada
pela Profa. Gilmare Antônia da Silva, foi diagnosticada com câncer, e solicitou 6 meses de licença médica com
interrupção da bolsa de estudos. A solicitação foi aprovada por unanimidade; 4) Outros assuntos: i)
Apresentação de proposta de resolução sobre avaliação de projeto de doutorado como atividade especial de 1
crédito, que deverá ser realizada até 6 meses após o ingresso no Programa. A banca de avaliação deverá ser
organizada pelo Coordenador do ProAmb. A resolução foi aprovada por unanimidade. ii) O Prof. Bruno
Eduardo Lobo Baêta solicitou a inserção de coorientação do Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel na pesquisa
de doutorado da discente Yasmim Arantes da Fonseca. A solicitação foi aprovada por unanimidade .

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 15 horas e 30 minutos. Para
constar, lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada
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