
ATA DA 218ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
AMBIENTAL
Ao décimo dia de novembro de dois mil e vinte, às 09 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 Yasmim Arantes da Fonseca.
Aprovação de ata: a ata da 217ª reunião foi aprovada com sugestões de alteração. Comunicações: i) Foi
necessário fazer um remanejamento do recurso para compra de software que será usado pelas áreas de
concentração: meio ambiente e tecnologias ambientais. O ProAmb ainda tem 09 mil reais para contratação de
pessoa jurídica, para a qual a PAMCS está sendo elaborada; ii) Os docentes Prof. Sérgio Francisco de Aquino
e Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta foram contemplados com duas bolsas de doutorado no EDITAL MAI/DAI.
Este edital da CAPES oferece bolsas em parceria com a iniciativa privada. No caso das bolsas que foram
destinadas ao ProAmb neste edital, a parceria da CAPES é com a empresa Metano, que faz gestão de resíduos
sólidos no Rio de Janeiro. É possível que seja feito um processo seletivo separado, em função das necessidades
específicas do projeto; iii) Há um curso que ensina a usar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI!) do
governo federal, que está sendo disponibilizado para os servidores que tiverem interesse; iv) Foi realizado
novo contato, pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) para realizar a remoção da secretária do
ProAmb Christianne Miranda e da técnica de laboratório Ananda Sanson. Segundo a solicitação da PROGEP,
as servidoras continuariam as atividades no ProAmb, mas com outra lotação oficial (na Escola de Minas, por
exemplo). Foi marcada uma reunião para tratar o assunto com a presença de representantes da Pró-reitoria de
Gestão de Pessoas, e da Escola de Minas. O Colegiado se posiciona contra a saída das servidoras, e será
representado pelo Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta e pelo Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel na reunião
com a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. Ordem do dia: 1) Posse da representante discente eleita pelos
discentes para mandato 2020 – 2021: a discente de doutorado Yasmim Arantes da Fonseca tomou posse para
mandato de um ano como representante discente no Colegiado do ProAmb; 2) Análise e deliberação sobre
solicitação de credenciamento docente: a docente Ana Letícia Pilz de Castro, professora do departamento de
Engenharia Civil da UFOP, solicitou credenciamento como docente no ProAmb. O Colegiado aprovou o
credenciamento como Jovem Docente Permanente, condicionado à realização de algumas adequações no
projeto de pesquisa apresentado. Deverá ser marcada uma conversa da coordenação com a professora, para
solicitar que algumas alterações sejam realizadas no projeto de pesquisa, com o objetivo de focar no impacto
ambiental do Projeto a ser desenvolvido; 3) Análise e deliberação sobre solicitação de auxílio financeiro
para participação em evento online: a aluna de doutorado Luisa Cardoso Maia, orientada pelo Prof. Leandro
Vinícius Alves Gurgel solicitou R$300,00 para participar de evento online, a solicitação foi aprovada por
unanimidade; 4) Análise e deliberação sobre prorrogação de prazo para realização de qualificação: a
discente de doutorado Luisa Cardoso Maia, orientada pelo Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel solicitou
prorrogação de qualificação por 2 meses; a discente de mestrado Marina Victal Faria, orientada pelo Prof.
Bruno Eduardo Lobo Baêta solicitou 45 dias de prorrogação. Ambas as solicitações foram aprovadas por
unanimidade; 5) Análise e deliberação sobre recredenciamento docente: o ideal é que ocorra ao final do
quadriênio um recredenciamento docente. Ao final de 2020 encerra-se o quadriênio 2016-2020. Para realizar o
recredenciamento, será necessário adequar as regras do ProAmb às alterações que foram realizadas pela
comissão de avaliação da área Engenharias I. O Colegiado discutiu que é temerária a alteração das regras de
avaliação dos PPGs com tanta frequência, pois é importante que haja longevidade das ações, o que demanda
clareza das regras a longo prazo. Nova reunião do Colegiado, com ponto único de pauta deverá ser marcada
em breve para aprofundamento dessa discussão, e as decisões deverão ser publicizadas entre os docentes antes
da aplicação das novas regras; 6) Análise e deliberação sobre Edital de Processo Seletivo: O calendário da
Pós-graduação para 2021 ainda não foi definido, mas espera-se que o primeiro semestre de 2021 tenha início
na segunda quinzena de março. Após discussões, o Colegiado deliberou que as bancas do processo seletivo
para ingresso de alunos deverão ocorrer na segunda quinzena de janeiro. Bancas do mestrado e do doutorado
serão realizadas em semanas diferentes, e a prova de inglês deverá ser aplicada em 25 de janeiro de 2021. Foi
levantada a questão da dificuldade de alguns alunos com a língua portuguesa: o Colegiado deliberou que
quando retornarmos às atividades presenciais, a questão da compreensão e produção da língua portuguesa
deverá ser avaliada no processo seletivo com 20% da nota, enquanto os processos seletivos forem à distância,



é complexo que isso seja avaliado. O edital foi aprovado, será enviado um email para os docentes, para que
sejam identificadas as vagas que serão abertas. Não há nenhuma previsão de bolsa para os alunos ingressantes,
pois as agências de fomento autorizaram prorrogação de prazo e bolsas que já estão implementadas devido à
pandemia de COVID-19; 7) Análise e deliberação sobre solicitação de troca de orientação: o aluno de
mestrado Edgardo Antonio Redondo Peñuela orientado pelo Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel solicitou
alteração de orientação para a Profa. Lívia Cristina Pinto Dias, em outra área de concentração. De acordo com
o regimento do ProAmb, professores recém ingressos no Programa, como é o caso da Profa. Lívia Cristina
Pinto Dias, só podem orientar mais de dois alunos após a primeira defesa aprovada no ProAmb, por este
motivo, o Colegiado não pode autorizar a troca de orientação como solicitado pelo aluno. Após discussões, o
Colegiado deliberou que o aluno tem 15 dias para indicar um docente que ofereceu vaga no processo seletivo,
e aceita se tornar seu orientador. Após a insatisfação já manifestada pelo aluno, o Prof. Leandro Vinícius Alves
Gurgel não tem interesse em dar prosseguimento à orientação. A secretaria deverá enviar um email para o
aluno, para informar que as fronteiras do Brasil já estão abertas, e já é possível que ele venha da Colômbia
para o Brasil. Deverá ser solicitado que ele informe o mais brevemente possível a data de chegada no país; 8)
Análise e deliberação sobre abertura de vagas para alunos do PAEC/GCUB: após discussões, o
Colegiado deliberou que como não há possibilidade de prever se haverá bolsa de estudos, não será possível
ofertar vaga para ingresso de aluno pelo convênio com o PAEC/GCUB em 2021. Apesar disso, a
internacionalização, por meio de recebimento de alunos pelo convênio PAEC/GCUB, é importante para o
ProAmb. Se a PROPPI oferecer uma bolsa até o ProAmb ter bolsas disponíveis, será possível oferecer uma
vaga no próximo ano; 9) Análise e deliberação sobre aproveitamento de créditos: o discente de doutorado
André Luis Correa de Barros, orientado pelo Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso solicitou
aproveitamento de 02 créditos referente à atividades online realizadas durante o período de distanciamento
social. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Outros assuntos: O aluno de mestrado Jorge Eduardo
Garcia Ferreira Junior, orientado pelo Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel, solicitou inserção de coorientação
da Profa. Liliane Catone Soares, a solicitação foi aprovada por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 12 horas e 10 minutos. Para
constar, lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada

Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta
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