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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 002/2019 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-1 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL 2 

Ao vigésimo primeiro dia de maio do ano de dois mil e dezenove, às 13 horas, na Sala 53 do prédio do 3 

ProAmb/Sustentabilidade, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia 4 

Ambiental, da Universidade Federal de Ouro Preto, em reunião extraordinária, convocada pela 5 

Presidente Profa. Aparecida Barbosa Mageste, a fim de discutir e votar o expediente constante da 6 

ordem do dia. Além da Presidente, compareceram à reunião os seguintes membros: o Prof. Versiane 7 

Albis Leão, a Profa. Gilmare Antônia da Silva, o Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta, a representante 8 

discente Aline Gomes de Oliveira Paranhos e a representante dos técnicos administrativos em 9 

educação Ananda Lima Sanson. Ordem do dia: (1) Análise e deliberação sobre recurso relativo à 10 

decisão do Colegiado sobre marcação de defesa de dissertação: O Prof. Alberto de Freitas Castro 11 

Fonseca entrou com um recurso contra a decisão do Colegiado de não aprovar a presença da Profa. 12 

Sandra Maria Nogueira na banca avaliativa de defesa do mestrado do discente Júlio Cesar da Cruz. A 13 

avaliação da banca apresentada foi realizada, pelo Colegiado do ProAmb, a partir de uma deliberação 14 

realizada em reunião no vigésimo sétimo dia de setembro de 2018 e informada para os docentes por 15 

email no vigésimo oitavo dia de setembro do mesmo ano. Com o objetivo de dar maior visibilidade à 16 

decisão, o Colegiado deliberou por transformá-la em uma portaria que deverá conter os critérios 17 

definidos anteriormente e a informação de que é permitida a participação de membros que não 18 

atendam às exigências, desde que a formação da banca avaliadora já contemple a quantidade mínima 19 

de membros que atendam às exigências. O Colegiado deliberou por indeferir o recurso apresentado e 20 

aguarda a indicação de outro membro para a referida banca de defesa de dissertação.  21 

 22 

 23 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 14 horas, agradecendo a 24 

presença de todos. Para constar, lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada. 25 

 26 

 27 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste 28 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental 29 

Universidade Federal de Ouro Preto 30 


