
+ATA DA 219ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
AMBIENTAL
Ao vigésimo quinto 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. O presidente do Colegiado solicitou alteração de ordem dos pontos de pauta da reunião, de forma que
o Processo Seletivo seja o primeiro tópico a ser discutido na Ordem do dia. A alteração foi aprovada por
unanimidade. Aprovação de ata: a ata da 218ª reunião foi aprovada com sugestões de alteração.
Comunicações: i) O aluno Edgardo Antonio Redondo Peñuela, que ingressou no Programa em 28/07/2020, e
estava sendo orientado pelo Prof. Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel, solicitou alteração de orientador. A
coordenação informou que ele poderia alterar o orientador para algum dos orientadores que havia
disponibilizado vaga no edital através do qual ele foi selecionado. Ao ser informado que a troca de orientador
só poderia ocorrer desta forma, o aluno optou pelo desligamento do curso, no dia 12/11/2020; ii) Resultado da
proposta enviada para o Edital 25/25020 do CNPq. Nenhum PPG da UFOP foi contemplado bolsa de mestrado
ou doutorado. A maior parte das bolsas foram para PPGs com nota 6 e 7. Desta forma,o ProAmb continuará
com uma única bolsa do CNPq, como ocorre atualmente. Ainda será verificada, junto ao CNPq, a
possibilidade de prorrogação desta bolsa, devido à pandemia de COVID-19. Existe a possibilidade de entrar
com um recurso contra o resultado do edital, isso ainda será avaliado juntamente com a PROPP; iii) Após
conversas entre a coordenação do ProAmb e a PROPP, visando aumentar as ações de internacionalização do
ProAmb, foi enviada a proposta de uma vaga de mestrado alunos que se candidatarem ao edital PAEC/GCUB.
O início das atividades se dará em 2021/2, quando haverá disponibilização de bolsas para o aluno estrangeiro;
iv) O plano de ensino das disciplinas que serão ofertadas no semestre letivo 2021/1 devem ser enviados até 15
dias antes do início das aulas; v) O Prof. Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel e o Prof. Dr. Versiane Albis Leão
estão na lista dos 100.000 cientistas mais relevantes do mundo divulgada pela Mendley, reconhecimento o que
demonstra o trabalho de qualidade que vem sendo desenvolvido pelos docentes que estão credenciados no
ProAmb. Ordem do dia: 6) Análise e deliberação sobre Edital de Processo Seletivo: O Colegiado havia
solicitado que os docentes fizessem um pitch (pequeno vídeo), para ser divulgado no edital do Processo
Seletivo para ingresso de alunos. Muitos docentes entraram em contato com a coordenação com dúvidas e
questionamentos sobre a elaboração deste vídeo. Após discussões, o Colegiado deliberou que, para este edital,
serão divulgados apenas resumos de 80 a 100 palavras para cada vaga aberta. 1) Análise e deliberação sobre
ad referendum: A Profa. Aparecida Barbosa Mageste solicitou prorrogação de prazo e de bolsa de 01 mês,
para o aluno Vitorino Fernando Chume, para finalização da dissertação de mestrado. A solicitação foi
aprovada com uma abstenção; 2) Análise e deliberação sobre aproveitamento de créditos: o aluno Juliano
Scarpelin, orientado pela Profa. Dra. Livia Cristina Pinto Dias solicitou aproveitamento de 2 créditos por
realização de atividades extracurriculares à distância durante o período da pandemia. A solicitação foi
aprovada por unanimidade; 3) Análise e deliberação sobre regras para entrega da versão final durante
distanciamento social imposto pela pandemia de COVID-19: Após analisar a situação de distanciamentos
social imposta pela pandemia de COVID-19, e a extensão do período de distanciamento social, o Colegiado
deliberou, após discussões, que não será exigida, durante o período da pandemia, a entrega da versão impressa
da dissertação ou tese para solicitação do diploma. Todas as outras exigências estão mantidas. Assim que as
atividades presenciais retornarem de forma integral, a entrega da versão impressa voltará a ser obrigatória; 4)
Análise e deliberação sobre resolução de projeto de doutorado: após discussões, o Colegiado deliberou por
realizar as seguintes alterações na resolução de projeto de doutorado: i) estão impossibilitados de realizar a
avaliação pesquisadores que foram coautores dos orientadores nos últimos 5 anos, ii), os alunos e orientadores
que optarem por enviar o texto para avaliadores ad hoc ao invés da realização da banca de apresentação de
projeto, deverão enviar para 03 avaliadores ad hoc, iii) o orientador pode solicitar que a avaliação seja
realizada antes dos 12 meses recomendados na resolução; 5) Análise e deliberação sobre Edital de Processo
seletivo: tema debatido no início da reunião; 6) Análise e deliberação sobre inserção retroativa de
informação no Sistema de Registro Acadêmico: Será necessária a inserção retroativa de duas informações
no Sistema de Registro Acadêmico: i) Estágio de docência realizado pela aluna de doutorado Luisa Cardoso
Maia, orientada pelo Prof. Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel, realizado em 2019, ii) solicitação de



desligamento do aluno Thalles Simplicio de Faria, orientado pela Profa. Dra. Mônica Cristina Teixeira. Outros
assuntos: i) O Prof. Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel solicitou inserção da coorientadora Liliane Catone
Soares na pesquisa de doutorado do aluno Ricardo Silva Coelho. A solicitação foi aprovada com uma
abstenção; ii) Será necessário elaborar e divulgar um edital interno para seleção de aluno de doutorado para
realização de doutorado sanduíche. Neste momento o ProAmb conta com uma vaga no edital de PDSE da
CAPES. O Colegiado deliberou que deverá ser realizada análise do currículo do estudante, do orientador e do
possível coorientador no exterior. Deve ser solicitado um projeto de até 3 páginas com um cronograma, e a
avaliação deverá ser realizada por uma banca externa. Uma proposta de edital será enviada por email para os
membros do Colegiado; iii) Com o objetivo de cumprir a resolução CUNI 1955, os trabalhos de campo agora
precisam ser aprovados pelo Comitê de Segurança da UFOP. É necessário que os documentos enviados pelos
alunos sejam aprovados pelo Colegiado do ProAmb. O Colegiado deliberou, após discussões, que o
Coordenador poderá analisar os documentos referentes à realização de trabalho de campo. Os documentos
enviados pela aluna de doutorado Andressa Rezende Pereira, orientada pela Profa. Dra. Silvana de Queiroz
Silva foram aprovados por unanimidade; iv) O Prof. Dr. Robson José de Cassia Franco Afonso solicitou
prorrogação de 03 meses para realização de defesa de doutorado do aluno André Luis Correa de Barros. A
solicitação foi aprovada por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 11 horas e 30 minutos. Para
constar, lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada

Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta
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