
ATA DA 217ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
AMBIENTAL
Ao sexto dia de outubro 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 dos técnicos
administrativos em educação Ananda Lima Sanson, e a representante discente Aline Gomes de Oliveira
Paranhos. Aprovação de ata: a ata da 216ª reunião foi aprovada com sugestões de alteração. Comunicações:
i) O Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental irá participar do novo Edital FINEP para
manutenção de equipamentos de grande porte; ii) A UFOP foi contemplada pelo edital FINEP para
manutenção de equipamentos de grande porte de 2018, mas chegou apenas 20% do recurso destinado à UFOP,
apesar de, neste recurso, ainda não estar contemplado o valor destinado à manutenção dos equipamentos do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental. Assim que o recurso estiver disponível, a coordenação
do Programa será informada pela PROPPI; iii) No edital CNPq para distribuição de bolsas, o ProAmb enviou
proposta com a solicitação de 4 bolsas de doutorado e 8 bolsas de mestrado; iv) A secretária do ProAmb
Christianne Miranda representou o Coordenador na última reunião da Câmara de Coordenadores da
Pós-graduação, o principal tópico que foi discutido foi: serão realizados exames de COVID-19 entre os
pesquisadores que estiverem frequentando presencialmente os laboratórios da UFOP para desenvolvimento de
pesquisas, uma lista será encaminhada pela secretaria do ProAmb com os nomes dos alunos e servidores que
têm frequentado à UFOP presencialmente neste período da pandemia. ORDEM DO DIA: 1) Análise e
deliberação sobre ad referendum: foi aprovada a realização da banca de qualificação da discente de
mestrado Raíssa Machado Maluf Martins, orientada pelo Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta terá como membro
interno o Prof. Antonio Sanchez, como membro externo, a Profa. Fabiana Passos, e irá ocorrer no dia 07/10, o
ad referendum foi aprovado por unanimidade; 2) Análise e deliberação sobre Edital para ingresso de
alunos em 2021/1: há uma possibilidade de não haver bolsas para serem implementadas para os alunos
ingressantes por causa da pandemia, que irá causar a prorrogação de prazo e de bolsa de muitos dos alunos que
iriam defender em março de 2021. As bolsas disponíveis para esse edital serão, provavelmente, as bolsas do
edital do CNPq e do edital MAI/DAI do CNPq que o Prof. Sérgio Francisco de Aquino e o Prof. Bruno
Eduardo Lobo Baêta concorreram e foram contemplados. Sugestões de alteração no edital: inserir nota de corte
na segunda etapa; como foi retirado o endereço de email dos docentes, e foram inseridos os itens do projeto de
pesquisa, foi percebido uma desigualdade entre os candidatos, já que alguns docentes foram mais detalhistas e
outros foram mais generalistas nos itens enviados, a sugestão é a de que os professores que estejam oferecendo
vaga no edital gravem um vídeo com explicações sobre o projeto. O Colegiado deliberou em colocar como
nota de corte 60% da nota na primeira e na segunda etapa, e que os docentes que abrirem vaga deverão gravar
um vídeo de até 5 minutos que responda a pergunta: “o que você espera com essa linha de pesquisa?”; 3)
Análise e deliberação sobre inclusão de coorientação: A Profa. Maria Elvira Poleti Martucci solicitou a
inserção da Profa. Karina Taciana Santos Rubio como coorientadora na pesquisa da aluna de mestrado Raíssa
Miranda Costa; O Prof. Silvio Vaz Junior solicitou a inserção do Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel como
coorientador da pesquisa de mestrado da aluna Lays Fernanda de Medeiros Rodrigues. Ambas as solicitações
foram aprovadas por unanimidade. 4) Análise e deliberação sobre estratégias para captação de bolsas de
estudos para o ProAmb: o ProAmb, nos últimos 3 ciclos de avaliação da CAPES teve uma trajetória de
crescimento na avaliação e nos indicadores, e vem perdendo bolsas ao longo do tempo. O ProAmb tem uma
bolsa de doutorado da UFOP e nenhuma do CNPq. Quantidade de bolsas que não é condizente com a trajetória
ascendente do Programa. O Colegiado deliberou que deve ser encaminhado para a PROPPI, um ofício, para
que seja possível compreender quais são os critérios de distribuição de bolsas na UFOP. O entendimento do
Colegiado é de que em momentos de crise, é importante que a instituição fortaleça Programas que têm maiores
chances de continuar crescendo. O Colegiado destaca a importância de que o Programa estreite parcerias com
o setor produtivo. Os procedimentos da UFOP para estabelecimento de parcerias com o setor produtivo ainda
são muito difíceis e morosos, mas é importante que isso seja fomentado. Sugestão do Colegiado: começar a
planejar a realização de um workshop com empresas, com o objetivo de apresentar os projetos que são
realizados no ProAmb. 5) Análise e deliberação sobre solicitação de recurso financeiro para realização de
inscrição em evento científico online: As alunas de doutorado Yasmim Arantes da Fonseca, orientada pelo
Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta, Aline Gomes de Oliveira Paranhos, orientada pelo Prof. Sérgio Francisco de



Aquino e Andressa Rezende Pereira, orientada pela Profa. Silvana de Queiroz Silva solicitaram recurso
financeiro para pagamento da taxa de inscrição de um evento científico que irá ocorrer à distância. As três
estudantes tiveram trabalhos aceitos para apresentação no evento. A solicitação foi aprovada com 5 aprovações
e 1 abstenção; 6) Outros assuntos: Esta é a última reunião da Aline Gomes de Oliveira Paranhos como
representante discente, o segundo mandato da representante está prestes a ser encerrado. O processo eleitoral
para o próximo mandato está em andamento, desta forma, a partir da próxima reunião o Colegiado já deve
contar com a presença de outro representante discente.

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
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