
ATA DA 228ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
AMBIENTAL
Ao segundo dia de dezembro de dois mil e vinte e um, às 15 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. Também compareceram à reunião os seguintes membros: o Prof. Leandro Vinícius Alves
Gurgel, o Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca, e o Prof. Versiane Albis Leão. A representante suplente dos
servidores técnico administrativo Christianne Câmara Lopes Albuquerque Miranda justificou ausência. O
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental solicitou inserção de ponto de pauta:
Homologação de ad referendum. Comunicações: i) Foi retomada a Avaliação Quadrienal da CAPES, mas sem
autorização para divulgação do resultado final; ii) Relato de mudança de política de distribuição de recursos
pela CAPES, com mais recursos disponíveis para Programas de Pós-Graduação notas 3 e 4 em detrimento a
Programas de Pós-Graduação notas 5, 6 e 7; iii) Foi encerrado o convênio de taxa de bancada de forma
intempestiva pela FAPEMIG. A coordenação está empenhada em tentar recuperar os recursos junto à
FAPEMIG. Ordem do dia: 1) Análise e deliberação sobre resolução CEPE 7947: Após discussões sobre a
resolução CEPE 7947 que trata sobre as regras para realização de pós-doutorado na Universidade Federal de
Ouro Preto, o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental decidiu, por unanimidade,
pelos seguintes encaminhamentos: Solicitar aos pós-doutorandos do ProAmb que regularizem a sua situação
junto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental. Deve ser apresentado projeto de pesquisa
com cronograma de atividades, de acordo com as exigências da resolução CEPE 7947. Solicitar ao Conselho
de Pesquisa e Pós-Graduação que reveja os itens 2.7 e 2.7.1 por entender que esses itens travam a atuação de
pós-doutorandos que estejam envolvidos com o ecossistema de inovação, startups e instituições de ensino
privado. A regulação principal a ser obedecida deveria ser aquela da agência de fomento. 2) análise e
deliberação sobre marcação de defesa de dissertação e tese: o aluno de doutorado Filipe Simões Teodoro,
orientado pelo Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel solicitou marcação de defesa, com a presença dos
docentes titulares da UFOP: Profa. Dra. Liliane Catone Soares, Prof. Dr. André Esteves Nogueira; titulares
externos: Profa. Dra. Melissa Gurgel Adeodato Vieira, Prof. Dr. Eduardo Ribeiro de Azevêdo; suplente
interno: Prof. Dr. Gabriel Max Dias Ferreira e suplente externo: Prof. Dr. Tito Roberto Sant'Anna Cadaval
Junior. A defesa também contará com a presença do coorientador: Prof. Dr. Luis Henrique Mendes da Silva, e
irá ocorrer em 17 de dezembro de 2021. A marcação da defesa foi aprovada por unanimidade. 3) análise e
deliberação sobre desligamento do Programa: da aluna de doutorado Ludmila Ladeira Alves de Brito,
orientada pelo Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca informou em reunião, ao Coordenador do Programa,
que iria enviar a solicitação de desligamento do Programa. Como o desligamento não foi oficializado, e a
discente não deu andamento à elaboração da tese de doutorado, foi colocada em discussão a efetivação do
desligamento por parte do Colegiado. Após breve discussão sobre o assunto, o colegiado decidiu, por
unanimidade, pela realização do desligamento da discente. 4) Homologação de de ad referendum: foi
aprovado, por ad referendum, a marcação de defesa de dissertação da aluna Isabela Oliveira Lopes, orientada
pela Profa. Gilmare Antonia da Silva. A defesa da dissertação irá ocorrer em 07 de dezembro, e irá contar com
o Prof. Gilberto Fonseca Barroso e a Profa. Lidiane Cristina Nunes como membros titulares externos, e o Prof.
Aníbal da Fonseca Santiago e a Profa. Emanueli do Nascimento da Silva como membros suplentes. O ad
referendum foi aprovado por unanimidade. Outros Assuntos: 1) Solicitação do aluno de doutorado Heyder
Pereira Neves, orientado pela Profa. Aparecida Barbosa Mageste para atuar como professor substituto na
Universidade Federal de Minas Gerais. Após discussões, o Colegiado deliberou pela não aprovação da
solicitação de início de vínculo empregatício com manutenção de bolsa antes da apresentação da qualificação
do doutorado; 2) O discente de mestrado Juliano Scarpelin, orientado pela Profa. Livia Cristina Pinto Dias
informou que não apresentou no Encontro de Saberes, conforme obrigatoriedade estabelecida na Portaria
PROPP 11/2018, e solicitou informações sobre o que deve fazer para ficar adimplente com a PROPPI. Após
discussões, o Colegiado deliberou, por unanimidade, que o requerente deve procurar a PROPPI para entender
como regularizar sua situação, sob pena de não ter seu diploma expedido.



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

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


