
ATA DA 221ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
AMBIENTAL
Ao quarto dia de março 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.
Comunicações: i) Com a nova distribuição de bolsas realizada pela CAPES, o ProAmb, irá receber mais 5
bolsas de doutorado, e 4 de mestrado. As bolsas serão implementadas para alunos ingressantes no Programa no
próximo processo seletivo; ii) A aluna de doutorado Amanda Silva Rezende, orientada pela Profa. Gilmare
Antônia da Silva solicitou trancamento de período por motivo de doença; iii) Foi concedida licença
maternidade para a aluna Melany Alejandra Ruiz Lopez, orientada pela Profa. Aparecida Barbosa Mageste
entre os meses de março de 2021 e junho de 2021. Ordem do dia: 1) Posse de representante dos técnico
administrativos em educação no Colegiado do ProAmb: a representante dos servidores técnico
administrativos em educação Ananda Lima Sanson tomou posse para mais 02 anos como membro do
Colegiado, convalidando-se os atos realizados desde o dia 06 de fevereiro de 2021; 2) Análise e deliberação
sobre ad referendum: Foram assinados, pela coordenação do ProAmb, definições ad referendum relativas à
constituição de banca examinadora e data de qualificações e defesas de mestrado e doutorado: a defesa do
aluno de doutorado André Luis Correa de Barros, orientado pelo Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso
ocorreu em 26 de fevereiro de 2021, e a banca avaliadora contou com a Profa. Dra. Renata Pereira Lopes
Moreira, da Universidade Federal de Viçosa, com o Prof. Dr. Renato Zanella da Universidade Federal de Santa
Maria, com a Profa. Dra. Karina Taciana Santos Rubio da Universidade Federal de Ouro Preto, e com o Prof.
Dr. Jason Guy Taylor, também da Universidade Federal de Ouro Preto. A defesa da aluna de mestrado Bruna
Peatricy da Cunha Amengol, orientada pelo Prof. Versiane Albis Leão, irá acontecer em 05 de março de 2021,
e a banca avaliadora irá contar com os membros: Prof. Dr. Marcelo Borges Mansur da Universidade Federal
do Rio de Janeiro e da Profa. Dra. Ana Cláudia Queiroz Ladeira do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia
Nuclear-UFMG. A defesa da aluna de mestrado Michelle Cristina dos Reis Braga, orientada pelo Prof. Alberto
de Freitas Castro Fonseca irá acontecer em 05 de março de 2021, e a banca avaliadora irá contar com os
membros: Prof. Dr. Bruno Milanez da Universidade Federal de Juiz de Fora, Profa. Dra. Terezinha de Jesus
Espósito Barbosa da Universidade Federal de Minas Gerais e Profa. Ms. Giane Aparecida Santana Aragão do
Comitê Brasileiro de Barragens - Núcleo Regional de Minas Gerais. A qualificação da aluna de mestrado
Marina Victal Faria, orientada pelo Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta, aconteceu em 01 de março de 2021, e a
banca avaliadora contou com os membros: Prof. Dr. Hector Javier Luna Wandurraga da Universidad Antonio
Nariño, Prof. Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel da Universidade Federal de Ouro Preto, Prof. Dr. Mateus de
Souza Amaral da Universidade Federal de Ouro Preto. A qualificação da aluna de mestrado Tatiana Wieczorko
Barán, orientada pelo Prof. Sérgio Francisco de Aquino aconteceu em 01 de março de 2021, e a banca
avaliadora contou com os membros: Profa. Dra. María Elvira Martucci da Universidade Federal de Ouro Preto,
Prof. Dr. Emanuel Manfred Freire Brandt da Universidade Federal de Juiz de Fora. As deliberações ad
referendum foram aprovadas por unanimidade; 3) Análise e deliberação sobre processo seletivo e
distribuição de bolsas de estudos: O ProAmb tem, para implementar a partir do mês de março, 5 bolsas de
doutorado e 1 estará disponível a partir de maio. O Colegiado deliberou que a bolsa de mestrado do aluno
Matheus Augusto de Oliveira Fernandes, orientado pelo Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca deve ser
mantida até o ingresso de novo aluno por processo seletivo. E que devem ser trocadas bolsas UFOP que estão
implementadas, para as bolsas CAPES. As bolsas que não forem implementadas deverão ficar disponíveis até
junho, quando irão ingressar alunos por processo seletivo. Após discussões, o Colegiado deliberou, por
unanimidade, por abrir mais uma vaga de doutorado. Será encaminhado um email para os docentes
credenciados para orientar alunos de doutorado, com o objetivo de verificar se há algum docente com interesse
em abrir uma vaga de doutorado imediatamente; 4) Análise e deliberação sobre prorrogação de prazo para
defesa: O Colegiado discutiu sobre a necessidade de muitos alunos de prorrogação de prazo para defesa
devido aos atrasos que ocorreram por causa do distanciamento social imposto pela pandemia de COVID-19, e
a existência de um prazo máximo de prorrogação estabelecido na Resolução CEPE 7464. O Presidente do
Colegiado irá levar esse tema para o conselho de pós-graduação na próxima reunião, para verificar a
possibilidade de flexibilização desse prazo máximo para realização de defesa de mestrado e doutorado. O



aluno de doutorado Filipe Simões Teodoro, orientado pelo Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel solicitou 4
meses de prorrogação; a aluna de mestrado Mayara Pires de Oliveira, orientada pelo Prof. Sérgio Francisco de
Aquino solicitou 3 meses de prorrogação; a aluna de mestrado Isabela Oliveira Lopes, orientada pela Profa.
Gilmare Antônia da Silva solicitou 6 meses de prorrogação; a aluna de mestrado Paula Fontoura Procópio,
orientada pelo Prof. Sérgio Francisco de Aquino solicitou 4 meses de prorrogação; o aluno de mestrado
Fernando Viana de Assis, orientado pelo Prof. Aníbal da Fonseca Santiago solicitou prorrogação de 6 meses; o
aluno de mestrado Vinícius Geraldo de Almeida, orientado pela Profa. Gilmare Antônia da Silva solicitou 6
meses de prorrogação; a aluna de doutorado Isabel Cristina Braga Rodrigues, orientada pelo Prof. Versiane
Albis Leão solicitou prorrogação de prazo até o dia 30/04. Todas as solicitações foram aprovadas por
unanimidade pelo Colegiado do ProAmb; 5) Análise e deliberação sobre prorrogação de prazo para
entrega de projeto de doutorado: a aluna de doutorado Camilla Adriane de Paiva, orientada pelo Prof.
Alberto de Freitas Castro Fonseca solicitou prorrogação de 60 dias após o retorno da licença maternidade, para
entrega do projeto de doutorado, a aluna de doutorado Yasmim Arantes da Fonseca, orientada pelo Prof. Bruno
Eduardo Lobo Baêta solicitou prorrogação de 30 dias para entrega do projeto. Ambas as solicitações foram
aprovadas, com 1 abstenção; 6) Análise e deliberação sobre comissão para receber estudantes
estrangeiros em 2022: O coordenador do ProAmb sugeriu que seja composta uma comissão para iniciar a
organização do ProAmb, para que seja ofertada vagas em edital que seja específico para receber alunos
estrangeiros no próximo ano. Foi feita uma sugestão de que os docentes do ProAmb que tiveram experiência
no exterior, com outras instituições, e que continuam com as parcerias devem compor essa comissão, como os
professores: Prof. Sérgio Francisco de Aquino, Profa. Silvana de Queiroz Silva, Prof. Hubert Mathias Peter
Roeser, Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca, Profa. Lívia Cristina Pinto Dias, Marina, e Prof. Bruno
Eduardo Lobo Baêta como presidente da comissão. A composição da comissão foi aprovada por unanimidade;
6) Análise e deliberação sobre parecer de projeto de pesquisa: o projeto de doutorado da aluna Renata
Aparecida Fideles, orientada pela Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste foi aprovado com uma abstenção; 8)
Análise e deliberação sobre solicitação de coorientação: o Prof. Sérgio Francisco de Aquino solicitou a
inserção do Dr. Oscar Fernando Herrera Adarme como coorientador da pesquisa de mestrado do aluno Gabriel
Neme Barbosa Veisac Carneiro. A solicitação foi aprovada por unanimidade; 9) Análise e deliberação sobre
alteração de disciplinas ministradas por professora permanente: A Profa. Lívia Cristina Pinto Dias
solicitou alteração nas disciplinas que ministra com a criação da disciplina “Geoprocessamento” e
cancelamento da disciplina PEA 547 - Hidroclimatologia e PEA 548 - Laboratório de Produção Científica. A
exclusão das duas disciplinas foi aprovada por unanimidade. A professora informou que os temas de
divulgação científica serão inseridos na disciplina Tópicos em Engenharia Ambiental; 10) Análise e
deliberação sobre Solicitação de aproveitamento de créditos: a aluna de mestrado Ana Paula Rodrigues de
Sousa, orientada pelo Prof. Silvio Vaz Junior solicitou aproveitamento da disciplina Gerenciamento de
resíduos de estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto e da disciplina Seminários em
gestão e saneamento ambiental, ambas com 3 créditos, e cursados na Universidade Estadual de Campinas. A
solicitação foi aprovada por unanimidade. A discente de doutorado Paula Cristine Silva Gomes, orientada pelo
Prof. Aníbal da Fonseca Santiago solicitou aproveitamento de estágio de docência, e das disciplinas GEO 964
- Ambientes Fluviais, que lhe concedeu 3 créditos, BEV 010 - Ecologia Evolutiva - Comunidades e Interações
que lhe concedeu 2 créditos e BEV 055 - Introdução ao Programa e Linguagem R, que lhe concedeu 2
créditos. As disciplinas e o estágio de docência foram realizados no Programa de Pós-Graduação em Evolução
Crustal e Recursos Naturais da Universidade Federal de Ouro Preto. A solicitação foi aprovada por
unanimidade; 11) Análise e deliberação sobre inserção de informações posteriores no Sistema de Registro
Acadêmico: O Colegiado aprovou a inserção posterior das seguintes informações no Sistema de Registro
Acadêmico: i) Estágio de docência do aluno de mestrado Vitorino Fernando Chume, orientado pela Profa. Dra.
Aparecida Barbosa Mageste no segundo semestre de 2019; ii) Licença maternidade da aluna Renata Aparecida
Fideles, orientada pela Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste de 01/09/2019 com retorno em 01/01/2020; iii)
Inserção das Qualificações dos alunos de mestrado: André Luis Rossoni Ferreira, orientado pelo Prof. Dr.
Leandro Vinícius Alves Gurgel, Vinícius Geraldo Almeida, orientado pela Profa. Gilmare Antonia da Silva,
Heyder Pereira Neves, orientado pela Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste, Vanessa Cardoso Buzzi,
orientada pelo Prof. Dr. Alberto Freitas de Castro Fonseca; 12) Credenciamento de docentes: Após
discussões, o Colegiado deliberou que até que sejam decididas as novas regras de credenciamento e
principalmente o número de docentes que o ProAmb deve manter, não serão realizados novos credenciamentos
de docentes. Outros Assuntos: i) O aluno de mestrado Luiz Henrique Lopes Rigotto, orientado pelo Prof.



Aníbal da Fonseca Santiago solicitou 1 mês de prorrogação de prazo para realização de qualificação. A
solicitação foi aprovada por unanimidade, ii) Após discussões, o Colegiado deliberou por unanimidade, que o
ProAmb não deve abrir vaga no edital GCUB ProAfri. O Colegiado solicitou que seja verificada a
possibilidade de abrir 4 vagas de mestrado com bolsa no edital GCUB - América Latina; iii) A representante
discente trouxe uma sugestão dos alunos de que na disciplina de metodologia científica sejam inseridos temas
de pesquisa também das ciências humanas, e os alunos fizeram uma sugestão de alteração na forma de
avaliação da disciplina. O Colegiado entende que não é sua responsabilidade interferir no conteúdo e na forma
de avaliação de qualquer disciplina que é ministrada no ProAmb. Apesar disso, o Presidente do Colegiado
informou que a Profa. Mônica Cristina Teixeira, a Profa. Lívia Cristina Pinto Dias e o Prof. Bruno Eduardo
Lobo Baêta estão discutindo sobre o conteúdo programático da disciplina de metodologia científica; iv) A
representante discente sugeriu que seja inserido um pré-requisito na disciplina PEA 553 - Projeto de
biorreatores, ministrada pelo Prof. Mateus de Souza Amaral, e talvez aumentar a carga horária da disciplina. O
presidente do Colegiado vai conversar sobre essa sugestão com o Prof. Mateus de Souza Amaral, mas já
adianta que usualmente as disciplinas no ProAmb têm 45 horas de carga horária, v) A representante discente
perguntou também sobre a prorrogação de bolsa FAPEMIG: até o momento foram oferecidos 3 meses de
prorrogação de bolsa. As agências de fomento aprovaram a prorrogação das bolsas por até 6 meses, devido aos
impactos produzidos pela Pandemia de COVID-19. O Colegiado informou que cada Colegiado pode deliberar
pela aprovação ou não da prorrogação, mas que a questão da prorrogação da bolsa FAPEMIG será analisada.

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
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental
Universidade Federal de Ouro Preto


