
ATA DA 220ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
AMBIENTAL
Ao vigésimo primeiro dia de janeiro de dois mil e vinte e um, 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 Yasmim Arantes da
Fonseca. Aprovação de ata: a ata da 219ª reunião foi aprovada com sugestões de alteração. Comunicações: i)
Foi concedida licença maternidade para a aluna de doutorado Camilla Adriane de Paiva, orientada pelo Prof.
Alberto de Freitas Castro Fonseca entre janeiro de 2021 e abril de 2021, ii) Foi divulgado o calendário da
Pós-graduação: o primeiro semestre de 2021 terá início em 08/03/2021 e fim em 17/07/2021 e o segundo
semestre letivo de 2021 irá ter início em 02/08/2021 e fim em 18/12/2021. O segundo semestre de 2020 tem
fim em 05/03/2021, mas o docente que lecionar disciplina no segundo semestre de 2020 não irá ministrar
disciplina no primeiro semestre de 2021, o que faz com que nenhum docente fique sobrecarregado pela
proximidade entre os períodos letivos. Ordem do dia: 1) Análise e deliberação sobre Ad referendum:
aprovação de prorrogação de prazo e bolsa dos alunos que recebem bolsa CAPES - Heyder Pereira Neves e
Melany Alejandra Ruiz Lopez ambos orientados pela Profa. Aparecida Barbosa Mageste por 6 meses, e Aline
Gomes de Oliveira Paranhos, orientada pelo Prof. Sérgio Francisco de Aquino, por 2 meses. Aprovado com
uma abstenção; 2) Análise e deliberação sobre solicitação de aproveitamento de estágio de docência: a
aluna de mestrado Tatiana Wieczorko Barán, orientada pelo Prof. Sérgio Francisco de Aquino, solicitou
aproveitamento de um estágio de docência realizado em outra instituição. Após analisar os documentos
enviados pela aluna, o Colegiado considerou que o estágio de docência realizado foi equivalente ao exigido
pelo ProAmb, e aprovou o aproveitamento solicitado, por unanimidade; 3) Análise e deliberação sobre
prorrogação de prazo: a aluna de doutorado Isabel Cristina Braga Rodrigues, orientada pelo Prof. Versiane
Albis Leão solicitou 3 meses de prorrogação de prazo, a aluna de doutorado Ludmila Ladeira Alves de Brito,
orientada pelo Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca solicitou prorrogação de 6 meses para realização de
defesa. O Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca solicitou que a prorrogação fosse condicionada ao
desempenho da aluna, de forma que ela pudesse ser desligada por insuficiência acadêmica, se for o caso. Após
discussões, o Colegiado deliberou pela aprovação das prorrogações solicitadas, por unanimidade. Sobre a
solicitação realizada pelo Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca, o Colegiado considera que é de sua
atribuição acompanhar o andamento do desenvolvimento da tese a partir dos relatórios semestrais; 4) Análise
e deliberação sobre aproveitamento de créditos: as solicitações de aproveitamento de créditos realizadas
pelo aluno de mestrado Luiz Henrique Lopes Rigotto, orientado pelo Prof. Aníbal da Fonseca Santiago, e pelo
aluno de mestrado Juliano Scarpelin, orientado pela Profa. Livia Cristina Pinto Dias, foram retirados de pauta,
e serão solicitados esclarecimentos; 5) Análise e deliberação sobre parceria com Nigéria para ingresso de
alunos: O fundo de financiamento de mestrado e doutorado de nigerianos no Brasil, FARA TET-FOUND,
apresentou interesse em realizar uma parceria com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental,
de forma que o fundo poderia realizar financiamento de bolsas de estudos para alunos nigerianos. O
estabelecimento de uma parceria como essa é interessante para o Programa já que, caso estabelecida a parceria,
alguns alunos poderiam cursar o mestrado ou doutorado, com financiamento externo. O requisito mínimo para
realização da parceria com o fundo, é que todos os créditos cursados pelos alunos sejam ministrados em inglês,
incluindo a orientação. Após discussões, o Colegiado deliberou que o tema deve ser discutido com todos os
docentes do Programa. Serão levantadas questões como: o corpo docente do ProAmb entende que o Programa
tem condições de ministrar as disciplinas disponíveis hoje na grade do curso em língua inglesa? Como seria a
recepção dos alunos regularmente matriculados diante de uma alteração como essa? As disciplinas seriam
ministradas em duas línguas? É possível buscar professores que aceitem ministrar disciplinas em inglês como
tópicos especiais. Após consulta a ser realizada com os docentes, o assunto irá retornar para deliberação do
Colegiado; 6) Análise e deliberação sobre aproveitamento de créditos extra curriculares: O aluno de
mestrado Pablo Vinícius Silva Santos, orientado pela Profa. Mônica Cristina Teixeira solicitou aproveitamento
de créditos extra curriculares. A solicitação foi aprovada por unanimidade; Outros Assuntos: i) O relatório
elaborado pelo bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado deverá ser avaliado pela comissão de bolsas.
E, na sequência, deve retornar para análise do Colegiado. Ainda não há definição sobre disponibilização da
bolsa do PNPD da CAPES para bolsista ingressante; ii) Os alunos Ricardo Silva Coelho, orientado pelo Prof.



Leandro Vinícius Alves Gurgel, Jorge Eduardo Garcia Ferreira Junior, orientado pelo Prof. Leandro Vinícius
Alves Gurgel, Paula Cristine Silva Gomes, orientada pelo Prof. Aníbal da Fonseca Santiago solicitaram
trancamento da matrícula na disciplina PEA 553 - Projeto de biorreatores, ministrada pelo Prof. Mateus de
Souza Amaral. As solicitações de trancamento foram aprovadas com uma abstenção. Foi realizada uma
sugestão de colocar algum pré-requisito na disciplina, o assunto será tratado diretamente com o docente
responsável pela disciplina; iii) O aluno de mestrado Matheus Augusto de Oliveira Fernandes, orientado pelo
Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca iniciou atividade profissional remunerada, e abriu mão da bolsa. A
comissão de bolsas sugeriu que o aluno receba a bolsa até o ingresso de novo aluno por processo seletivo. O
Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca está de acordo, a sugestão da comissão de bolsas foi aprovada por
unanimidade; iv) A discente de doutorado Amanda Silva Rezende, orientada pela Profa. Gilmare Antônia da
Silva precisa de mais seis meses de licença para tratamento de saúde. A comissão de bolsas sugeriu que a
discente faça o trancamento do curso, e a bolsa seja implementada por 6 meses para aluno ingressante, de
forma que a aluna Amanda Silva Rezende possa receber bolsa de estudos quando tiver condições de saúde
para retomar as atividades. O Colegiado concorda com a sugestão da comissão de bolsas, e a informação será
enviada para a aluna, para que ela faça a solicitação de trancamento, v) Calendário do ProAmb para o primeiro
semestre de 2021: a matrícula dos alunos ingressantes será realizada em março. Os docentes podem oferecer
disciplinas no período de 08/03 a 17/07, desde que sejam oferecidas as 45 horas de cada disciplina.

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

Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental
Universidade Federal de Ouro Preto


