
ATA DA 216ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
AMBIENTAL
Ao décimo quinto dia de setembro 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: a Profa. Aparecida
Barbosa Mageste, 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. Aprovação de ata: a ata da 215ª reunião foi aprovada com sugestões de alteração.
Comunicações: i) O coordenador do Programa comunicou ao Colegiado que o prazo para envio de propostas
para o Edital CNPq de bolsas foi prorrogado para o dia 25/09. Até o momento, foram realizadas 14
solicitações de bolsas entre os docentes do ProAmb, e todos os docentes recém credenciados solicitaram bolsa.
O Coordenador do projeto pode ser o coordenador do Programa ou algum docente, que deve enviar o
formulário na Plataforma Carlos Chagas, definiu-se que o coordenador do Programa será o Coordenador do
projeto. A proposta deve ser conjunta, alinhada ao Planejamento estratégico do Programa e da Universidade, e
já está sendo elaborada; ii) Foi realizado o Credenciamento da Profa. Marina de Medeiros Machado, que foi
contemplada pelo edital da PROPPI 10/2020, para credenciamento de recém doutores nos Programas de
Pós-graduação da UFOP. A professora será contemplada com uma bolsa de iniciação científica e taxa de
bancada para ajudar com o início das pesquisas no ProAmb; iii) A aluna de mestrado Juliana Fazolo Marques,
orientada pelo Prof. Hubert Mathias Peter Roeser, iniciou atividade profissional remunerada, e abriu mão da
bolsa de estudos que recebia. A bolsa já foi implementada para um aluno ingressante. Também foram
implementadas 02 bolsas UFOP, desta forma, há apenas 02 alunos ingressantes do mestrado sem bolsa; iv) A
atual secretária do ProAmb estará de férias entre os dias 13/10 e 27/10, durante este período, as demandas
deverão ser enviadas para a Coordenação do Programa; v) O mandato da representante discente Aline Gomes
de Oliveira Paranhos termina em 08/11, regimentalmente a discente não pode ser reeleita, pois já está
finalizando o segundo mandato. O processo de eleição deve ser iniciado. ORDEM DO DIA: 1) Análise e
deliberação sobre ad referendum: o ad referendum que aprovou os membros da banca de qualificação de
doutorado da discente Andressa Rezende Pereira, orientada pela Profa. Silvana de Queiroz Silva foi aprovado
por unanimidade. A banca será composta pelos seguintes avaliadores: Prof. Dr. Sérgio Francisco de Aquino
como Coorientador, Profa. Dra. Ivone Vaz Moreira da Universidade Católica Portuguesa, como membro
externo, o Prof. Dr. Aníbal da Fonseca Santiago como membro interno, Prof. Dr. Robson José de Cássia
Franco Afonso como membro interno, e irá ocorrer no dia 27 de setembro; o ad referendum que aprovou os
membros da banca de qualificação da discente de doutorado Ludymyla Marcelle Lima Silva, orientada pelo
Prof. Aníbal da Fonseca Santiago, foi aprovado por unanimidade. A banca será composta pelos seguintes
avaliadores: Profa. Dra. Fabiana Lopes Del Rei Passos da Universidade Federal de Minas Gerais como
membro externo; Profa. Dra. Silvana de Queiroz Silva como membro interno e Prof. Dr. Sérgio Francisco de
Aquino como membro interno, e irá ocorrer no dia 30 de setembro; o ad referendum que aprovou os membros
da banca da defesa de mestrado da Mariana Correa Pessato Alves, orientada pelo Prof. Dr. Sérgio Francisco de
Aquino, foi aprovado por unanimidade. A banca terá os seguintes membros: Prof. Dr. Emanuel Manfred Freire
Brandt, da Universidade Federal de Juiz de Fora como membro externo, pelo Prof. Dr. Robson José de Cássia
Franco Afonso como membro interno, e pela Profa. Dra. Ananda Lima Sanson como coorientadora, e irá
ocorrer no dia 30 de setembro; 2) Análise e deliberação sobre Edital FINEP SOS equipamentos: O edital
disponibilizará até R$500.000,00 para manutenção de equipamentos, podem ser enviados até 4 sub-projetos
por Universidade. Para esse edital, os equipamentos devem ser avaliados acima de R$100.000,00, e o prazo
para envio de proposta é até o dia 18/09. Atualmente há algumas demandas principais no ProAmb que se
enquadram nas especificidades deste edital: o infravermelho está com um problema na fonte, o custo estimado
de manutenção é de R$44.000,00, além do transporte e seguro que tem o custo estimado de R$ 50.000,00. O
Espectrômetro de massa que está no laboratório do Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso também está
com problemas nos detectores. O Colegiado deliberou que o Infravermelho e o Espectrômetro de massa podem
ser priorizados neste edital; 3) Análise e deliberação sobre prorrogação de prazo para realização de
defesa: a aluna de mestrado Isabela Oliveira Lopes, orientada pela Profa. Gilmare Antônia da Silva solicitou 6
meses de prorrogação de prazo para defesa de dissertação. A prorrogação foi aprovada por unanimidade; 4)
Análise e deliberação sobre alteração de projeto de mestrado: o discente de mestrado Vinícius Geraldo de
Almeida, orientado pela Profa. Gilmare Antônia da Silva, solicitou alteração de projeto de pesquisa. Após



discussões sobre o assunto, o Colegiado deliberou que como o aluno já realizou a qualificação, e há alteração
significativa do projeto de pesquisa, ele poderá alterar o projeto, mas será necessário marcar nova qualificação.
Um documento será elaborado para ser enviado ao aluno e à orientadora para justificar essa decisão do
Colegiado; 5) Análise e deliberação sobre Aproveitamento de disciplinas cursadas em outros Programas
de Pós-graduação: a discente de mestrado Barbara Aiala Silva, orientada pela Profa. Silvana de Queiroz
Silva, solicitou aproveitamento de disciplinas cursadas em outro Programa de Pós-graduação. O Colegiado,
após analisar as ementas e o histórico escolar enviados pela aluna, aprovou o aproveitamento das disciplinas:
Tópicos Especiais A - Sistemas de Auxílio à Decisão, e Qualidade e Tratamento das Águas Naturais; a
discente de doutorado Camilla Adriene de Paiva, orientada pelo Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca
solicitou aproveitamento da disciplina Sistema de Informações Geográficas (SIG), e de atividades
extracurriculares como créditos. O Colegiado, após análise dos documentos enviados, aprovou o
aproveitamento da disciplina e de 2 créditos de atividades extracurriculares; 6) Outros assuntos: i) As alunas
de doutorado Luisa Cardoso Maia, orientada pelo Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel e Grazielle Rocha dos
Santos, orientada pela Profa. Gilmare Antônia da Silva, e a aluna de mestrado Raíssa Machado Maluf Martins,
orientada pelo Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta solicitaram prorrogação de prazo, por um mês, para realização
de qualificação. O Colegiado aprovou, por unanimidade, as três solicitações; ii) A discente de mestrado
Marineide de Freitas Gonçalves, orientada pelo Prof. Hubert Mathias Peter Roeser encaminhou pré-proposta
de banca de defesa. Após análise, o Colegiado aprovou a realização da defesa. A defesa ocorrerá no dia 30 de
setembro, e contará com a seguinte banca avaliadora: Dr. Aníbal da Fonseca Santiago como membro interno, e
Dra. Deyse Almeida dos Reis do Instituto Nacional da Mata Atlântica, como membro externo. O Colegiado
aprovou a pré-banca condicionado à alteração do membro suplente, para um membro que cumpra as
exigências da norma de formação de banca de defesa; iii) A segunda parcela do PROAP de 2020 foi
descentralizada, o Colegiado deliberou que o valor de R$17.204,73 será dividido da seguinte forma: serviço de
pessoa jurídica: R$8.000,00, material de consumo: R$5.204,73, auxílio estudante: R$3.000,00 e combustível:
R$1.000,00; iv) O Prof. Silvio Vaz Junior, orientador da discente de mestrado Ana Paula Rodrigues de Souza,
solicitou inserção do Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta como coorientador da pesquisa que está sendo
desenvolvida no ProAmb. O Colegiado aprovou a solicitação por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 16 horas e 20 minutos. 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


