
ATA DA 227ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
AMBIENTAL
Ao décimo primeiro dia de novembro de dois mil e vinte e um, às 15 horas e 15 minutos, por
videoconferência, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental, em
reunião convocada pelo Vice-Presidente Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel, com a finalidade de examinar,
discutir e votar o expediente constante da ordem do dia. O Presidente do Colegiado, Prof. Bruno Eduardo
Lobo Baêta está de licença paternidade, e foi substituído pelo Vice-Presidente Prof. Leandro Vinícius Alves
Gurgel. Também compareceram à reunião os seguintes membros: o Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca, o
Prof. Versiane Albis Leão, a representante discente Yasmim Arantes da Fonseca e a representante suplente dos
servidores técnico administrativo Christianne Câmara Lopes Albuquerque Miranda. Ordem do dia: 1 -
Homologação de decisão ad referendum: foi aprovado, ad referendum, a marcação de defesa de projeto de
doutorado da discente Paula Cristine Silva Gomes orientada pelo Prof. Aníbal da Fonseca Santiago. O ad
referendum foi aprovado por unanimidade; 2- Análise e deliberação sobre solicitação de troca de
orientador: o aluno de doutorado Marllus Henrique Ribeiro de Paiva, que é orientado pelo Prof. Alberto de
Freitas Castro Fonseca solicitou troca de orientador, de forma a ser orientado pelo Prof. Aníbal da Fonseca
Santiago. O Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca se sentiu desrespeitado pela forma como foi conduzido o
processo de solicitação de troca de orientação, já que ele não foi anteriormente informado sobre o possível
novo orientador. O colegiado deliberou que deverá ser criado um processo de troca de orientação e que devem
ser criadas formas mais quantitativas de avaliação dos alunos. A troca de orientação foi aprovada com 4 votos
a favor e 01 abstenção; 3 - Análise e deliberação sobre prorrogação de prazo para realização de defesa: a
Profa. Silvana de Queiroz Silva solicitou prorrogação do prazo para realização de defesa da aluna Andressa
Rezende Pereira por 03 meses, com prorrogação de bolsa de estudos, o Colegiado aprovou a solicitação por
unanimidade. A aluna Isabela Oliveira Lopes orientada pela Profa. Gilmare Antonia da Silva 03 meses de
prorrogação de prazo para realização de defesa a solicitação foi aprovada por unanimidade. 4 - Análise e
deliberação sobre solicitação de marcação de qualificação: a Profa. Mônica Cristina Teixeira solicitou
marcação de qualificação do aluno Leonardo Henrique de Paiva Almeida. A marcação da qualificação foi
aprovada com quatro votos favoráveis e uma abstenção. O colegiado deliberou que marcações de defesa de
projeto de doutorado e qualificação de mestrado poderão ser analisadas e aprovadas pelo Coordenador; 5 -
Análise e deliberação sobre comissão de seleção: O Colegiado deliberou que deverão participar da comissão
de seleção os docentes e os pós-doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental.
Outros Assuntos: i) O aluno de doutorado Brener Felipe Melo Lima Gomes solicitou aproveitamento das
disciplinas Gerenciamento de Resíduos Industriais e Poluição, cursadas no curso de Mestrado da Universidade
Federal Rural de Pernambuco, e a disciplina Tecnologias de Tratamento de Águas Residuárias I cursada no
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco. O aproveitamento
das disciplinas foi aprovado por unanimidade; ii) Sugestão de implementar uma política de saúde mental no
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, em parceria com o setor de saúde da UFOP. O
Colegiado deliberou que deve ser enviado um ofício ao Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação-CONPEP, para
solicitar que seja implementada uma política institucional de saúde mental para alunos de pós-graduação da
Universidade Federal de Ouro Preto, que é obrigatória a apresentação de laudos médicos sempre que forem
alegados problemas de saúde mental em qualquer solicitação realizada ao Colegiado, que seja realizada uma
consulta ao setor jurídico da Universidade para verificar a legalidade de solicitar aos alunos ingressantes
informações relacionadas ao histórico de saúde mental, e que seja realizada, semestralmente, uma palestra
sobre saúde mental, com a presença de alunos que passaram por problemas e dificuldades durante o mestrado
ou doutorado, mas defenderam.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 17 horas e 45 minutos. Para
constar, lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada
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