
ATA DA 225ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
AMBIENTAL
Ao vigésimo terceiro dia de setembro de dois mil e vinte e um, às 14 horas e 10 minutos, 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. Silvana de Queiroz Silva, a representante dos técnicos administrativos em educação Ananda
Lima Sanson, e a representante discente Yasmim Arantes da Fonseca. O Prof. Hubert Mathias Peter Roeser
justificou a ausência. Comunicações: i) Considerando o número de bolsas disponíveis para implementação,
foi feita uma consulta aos membros do Colegiado por email, e decidiu-se por não abrir mais uma vaga no
processo seletivo regido pelo edital 001/2021. Será realizado novo processo seletivo ainda no segundo
semestre de 2021; ii) O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com uma ação que interrompeu a
avaliação quadrienal dos Programas de Pós-Graduação realizada pela CAPES. O Ministério Público do Rio de
Janeiro considera que a CAPES não divulgou os critérios de forma explícita, e que devem ser seguidos os
critérios de avaliação do último quadriênio. Caso essa alteração nos critérios seja aprovada, o Programa de
Pós-graduação em Engenharia Ambiental e à área de Engenharias I seriam prejudicados; iii) Foi realizada, no
dia 14 de setembro, reunião de integração dos alunos, com a presença do Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel,
da representante discente Yasmim Arantes da Fonseca, e da secretária Christianne Câmara Lopes Albuquerque
Miranda. Ordem do dia: 1 - Análise e deliberação sobre planejamento estratégico do ProAmb: O
coordenador do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental solicitou retirada do item da pauta da
reunião. A solicitação foi aprovada por unanimidade; 2 - Análise e deliberação sobre revisão do Regimento
do ProAmb: com o objetivo de adequar-se ao novo estatuto da Universidade Federal de Ouro Preto, o
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental deliberou que o vice-coordenador do
Programa não deve ocupar duas funções no Colegiado, por ser também representante docente de uma área de
concentração; 3 - Análise e deliberação sobre aproveitamento de concurso pelo Departamento de
Química: Considerando o perfil apresentado pela candidata Mariana Neves Coutrinck, o Colegiado considera
que a candidata não é especialista em espectometria de massas, e não tem experiência de pesquisa em temas
relacionados à área de engenharia ambiental. Diante disso, o Colegiado deliberou, por unanimidade, pelo não
aproveitamento da vaga de concurso. Outros assuntos: i) o aluno de doutorado Vinícius Faria Ramos,
orientado pelo Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca solicitou prorrogação de prazo por 04 meses, após
discussões, considerando que o aluno ainda não teve o projeto de doutorado aprovado, o Colegiado deliberou
por aprovar a prorrogação por 04 meses para apresentação do projeto de doutorado, e de 02 meses para
realização de qualificação, desta forma, o prazo total da prorrogação para realização da qualificação foi de 06
meses. O aluno de mestrado Evandro Alexandre Perché, orientado pela Profa. Mônica Cristina Teixeira
solicitou prorrogação de 06 meses para realização de qualificação, a solicitação foi aprovada por unanimidade.
O Colegiado sugeriu que a comissão de avaliação converse com os alunos Vinícius Faria Ramos e Evandro
Alexandre Perché e, considerando que muitas solicitações de prorrogação de prazo alegam questões de saúde
mental, o Colegiado deliberou que deve ser realizado uma palestra sobre saúde mental na pós-graduação no
Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental; ii) A Profa. Silvana de Queiroz Silva solicitou a
inserção do Prof. Sérgio Francisco de Aquino como coorientador da pesquisa de mestrado desenvolvida pela
aluna Barbara Aiala Silva, a solicitação foi aprovada com uma abstenção; iii) O Prof. Sérgio Francisco de
Aquino solicitou prorrogação de 03 meses para realização de defesa de mestrado da aluna Mayara Pires de
Oliveira, a solicitação foi aprovada por unanimidade; iv) O aluno de doutorado Heyder Pereira Neves,
orientado pela Profa. Aparecida Barbosa Mageste solicitou aproveitamento da disciplina Ciências do Meio
Ambiente na Metalurgia e Mineração, cursada no Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia das
Radiações, Minerais e Materiais, do Centro de Desenvolvimento em Tecnologia Nuclear, a solicitação foi
aprovada por unanimidade; v) A Profa. Aparecida Barbosa Mageste solicitou que seja avaliada a possibilidade
da solicitação do diploma do aluno de mestrado Vitorino Fernando Chume sem a submissão do artigo. Após
discussões sobre o tema, o Colegiado deliberou que considerando que o aluno ingressou no Programa de
Pós-graduação em Engenharia Ambiental através do Programa PAEC-Moçambique, e participou de processo



seletivo específico, será aprovada, excepcionalmente, a solicitação de diploma sem apresentação do
comprovante de submissão de artigo.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 16 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


