
ATA DA 226ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
AMBIENTAL
Ao décimo quarto dia de outubro de dois mil e vinte e um, às 15 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. O Presidente justificou a ausência na reunião, e foi substituído pelo Vice-Presidente
Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel. Também compareceram à reunião os seguintes membros: o Prof. Hubert
Mathias Peter Roeser, a representante discente Yasmim Arantes da Fonseca, o Prof. Alberto de Freitas Castro
Fonseca, o Prof. Versiane Albis Leão e a representante suplente dos servidores técnico administrativo
Christianne Câmara Lopes Albuquerque Miranda. O Vice-coordenador solicitou alteração na ordem do dia de
forma que a primeira ação fosse a posse dos novos membros titulares e suplente do Colegiado, e retirada de
pauta dos itens 2 - Análise e deliberação sobre planejamento estratégico e 3 - Análise e deliberação sobre
regimento do ProAmb. A solicitação de alteração da pauta foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia: 1 -
Posse dos representantes eleitos como membros do Colegiado do ProAmb: O Prof. Alberto de Freitas
Castro Fonseca, que era suplente do Colegiado solicitou renúncia da suplência, e tomou posse como membro
titular representante da área de concentração Meio Ambiente. O Prof. Versiane Albis Leão tomou posse como
membro titular representante da área de concentração Tecnologias Ambientais. A servidora
técnico-administrativo em educação Christianne Câmara Lopes Albuquerque Miranda tomou posse como
membro suplente, representante dos técnico-administrativos em educação no Colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto. Aprovação de ata: a ata da
224ª reunião foi aprovada com sugestões de alterações com 4 votos favoráveis e 2 abstenções, a ata da 225ª
reunião foi aprovada com sugestões de alterações com 4 votos favoráveis e 2 abstenções. Comunicações: i)
Foi iniciada a licença maternidade da representante dos servidores técnico administrativos em educação no
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental. A representante será substituída pela
suplente que será empossada Christianne Câmara Lopes Albuquerque Miranda até o retorno às atividades da
titular; ii) O aluno Jorge Eduardo Garcia Ferreira Junior e a aluna Luisa Cardoso Maia, ambos orientados pelo
Prof. Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel ficaram na segunda colocação na categoria negócios de impacto
socioambiental das 8ª Olimpíadas de Empreendedorismo Universitário da Universidade Federal de Goiás.
Ordem do dia: 2 - Análise e deliberação sobre planejamento estratégico do ProAmb: retirado de pauta; 3
- Análise e deliberação sobre revisão do Regimento do ProAmb: retirado de pauta; 4 - Análise e
deliberação sobre prorrogação de prazo para realização de qualificação: a discente de mestrado Juliana
Fazolo Marques, orientada pelo Prof. Dr. Hubert Mathias Peter Roeser solicitou prorrogação de 10 meses para
realização de qualificação. A solicitação foi aprovada por unanimidade; 5 - Análise e deliberação sobre
alteração de orientação: O aluno de doutorado Marllus Henrique Ribeiro de Paiva que é orientado pelo Prof.
Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca solicitou alteração de orientação, de forma a ser orientado pelo Prof. Dr.
Aníbal da Fonseca Santiago. O ponto foi retirado de pauta para esclarecimentos; 6 - Análise e deliberação
sobre inclusão de coorientador: A Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste solicitou a inclusão do Prof.
Guilherme Max Dias Ferreira como coorientador da pesquisa realizada pela aluna de doutorado Aline Simoura
de Jesus. O Prof. Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel solicitou inclusão do Prof. Silvio Vaz Junior como
coorientador da pesquisa desenvolvida pelo aluno de doutorado Brener Felipe Melo Lima Gomes. As
solicitações foram aprovadas por unanimidade. Outros assuntos: i) A discente Raíssa Miranda Costa,
orientada pela Profa. Dra. Maria Elvira Poleti Martucci informou que iniciou atividade profissional
remunerada. O Colegiado deliberou que a discente deve continuar recebendo bolsa até a realização de
matrícula de aluno ingressante.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 17 horas. Para constar, lavrou-se
a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada
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