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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: Visão geral
Presidente do ProAmb

Prof. Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta
Mandato: 11/04/2019 – 04/04/2021

Colegiado do ProAmb

Presidente: Prof. Dr. Bruno E L Baêta
Membro Tec: Profa. Dr. Aparecida Mageste
Membro Tec: Prof. Dr. Leandro Gurgel
Membro RH: Prof. Dr. Hubert Roeser
Representante TA: Ananda Lima Sanson
Representante discente: Yasmim Fonseca

Corpo docente do ProAmb

Corpo discente do ProAmb
Dissertações defendidas: 245
Teses defendidas: 13
Alunos mestrado: 40
Alunos doutorado: 26

Tecnologias Ambientais
Meio Ambiente
Recursos Hídricos
Docentes permanentes: 18
Docentes colaboradores: 4

Comunicação

https://proamb.ufop.br

CANAL MUITO IMPORTANTE! TODAS AS
NORMAS E PROCEDIMENTOS ESTÃO NO
SITE DO PROAMB

E-mail secretaria: proamb@ufop.edu.br

E-mail coordenação:
coordenacao.proamb@ufop.edu.br
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ALGUMAS QUESTÕES IMPORTANTES
1) No site em NORMAS E PROCEDIMENTOS -> NORMAS INTERNAS, está sendo criado um
espaço com as principais dúvidas. Antes de enviar um email com alguma dúvida, verifique
se a questão já está nessa seção do site.

2) Quando enviar um documento por e-mail para a secretaria, favor:
a) enviar em formato PDF,
b) Colocar como nome do documento: SEUPRIMEIRONOME_QUALDOCUMENTOÉ, por
exemplo: Christianne_formulariocadastrobolsa, ou
Christianne_prorrogacaoprazodefesa
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3) Leia o regimento e todas as resoluções que estão no site, e anote quais são as
regras que se aplicam a você. Releia o regimento quando necessário, veja se
foram divulgadas novas resoluções antes de procurar a secretaria e a
representante discente.
4) Alguns formulários foram atualizados. Favor baixar do site quando necessário.
5) É obrigatório preencher todos os campos dos formulários, especialmente os
de marcação e qualificação e defesa. Favor ter cuidado para escrever os nomes
dos membros da banca de forma correta, e sem abreviaturas. É essencial que
seja escrito o nome completo de todos os membros das bancas.
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Normas e funcionamento
ALUNOS DE MESTRADO (24 meses)

Matrícula/
Disciplinas

Qualificação

Defesa

Diploma

ALUNOS DE DOUTORADO (48 meses)

Matrícula/
Disciplinas

Projeto de
Doutorado

Qualificação

Defesa

Diploma

6

Estrutura organizacional – Representante discente
Possui como funções:
1)

Participar ativamente nas reuniões do Colegiado do ProAmb;

2)

Participar ativamente nas reuniões da APG-UFOP;

3)

Participar ativamente da Comissão de Bolsas (em caso de nenhum outro discente for eleito para tal);

4)

Representar os interesses dos alunos do ProAmb nas reuniões do Colegiado e em eventuais solicitações à PROPP;

5)

Mediar as solicitações e acordos entre os alunos e o Colegiado do ProAmb;

6)

Repassar as informações relevantes aos alunos através de reuniões organizadas semestralmente ou anualmente.

FALE COM A REPRESENTANTE DISCENTE:

yasmim.fonseca@aluno.ufop.edu.br

Yasmim Arantes
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Normas e procedimentos
REGIMENTO PARA ALUNOS INGRESSANTES A PARTIR DE
2019
ME MATRICULEI NO PROAMB. E AGORA?
MATRÍCULA:
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Normas e funcionamento
ORIENTAÇÃO:
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Normas e funcionamento
REGIME DIDÁTICO

MANUTENÇÃO DA BOLSA:

Conceito mínimo C 🡺
70% no semestre
anterior à análise
(comissão de bolsas)*
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Normas e funcionamento
REGIME DIDÁTICO
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Normas e funcionamento
DO GRAU ACADÊMICO

DOUTORADO

MESTRADO
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Normas e funcionamento

PROJETO DE PESQUISA (DOUTORADO)
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Normas e funcionamento
RESOLUÇÃO PROAMB Nº. 001, de 26 de janeiro de 2021.
ALUNOS DE DOUTORADO: PROJETO DE PESQUISA
❖ Deverá ser apresentado para uma comissão examinadora até 12 (doze) meses após realização de matrícula no
ProAmb;
EXPOSIÇÃO ORAL PARA
Em ambos os casos é exigido no
AVALIADORES AD HOC OU
BANCA
mínimo três avaliadores. Não é
permitido que nenhum membro da
A responsabilidade
banca avaliadora tenha relação de
O
docente
e/ou
discente
deverão
do envio para os
parentesco com o candidato e/ou
compartilhar
as
informações
sobre
a
avaliadores é do
orientador, bem como tenha
banca,
tais
como
membros,
data
e
local
professor
participado da coautoria de trabalhos
para secretaria do PPG com pelo
orientador.
científicos com o aluno e/ou
menos 1 semana de antecedência da
apresentação do projeto através de eorientador nos últimos 3 anos, assim
mail, para que o PPG possa dar ampla
como na orientação e/ou
divulgação.
coorientação do aluno.
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Normas e funcionamento

QUALIFICAÇÃO
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Normas e funcionamento
RESOLUÇÃO PROAMB Nº. 002, de 26 de janeiro de 2021. | QUALIFICAÇÃO

MESTRADO

A qualificação deve
ocorrer em até um ano
após o ingresso do
aluno;

DOUTORADO

A qualificação deve ocorrer em até
dois anos e meio após o ingresso do
aluno;
Obrigatória a apresentação de um
comprovante de submissão de um
artigo (ou comprovante de aceite para
publicação) em periódico nos extratos
superiores do qualis (A1 a A4), na área
de Engenharias I no momento da
marcação da qualificação.

* A DATA DE INGRESSO DO ALUNO NO PROGRAMA É MOSTRADA NO HISTÓRICO

❖ O candidato deverá enviar por email para a secretaria do ProAmb,
com uma antecipação mínima de
07 (sete) dias, uma Proposta de
Dissertação ou Tese em formato
digital preparada de acordo com
normas
estabelecidas
pelo
Colegiado do ProAmb.

❖ Deverá ser enviado, também, o
formulário de marcação de
Qualificação em formulário próprio
disponível na página eletrônica do
ProAmb.
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Normas e funcionamento
RESOLUÇÃO PROAMB Nº. 002, de 26 de janeiro de 2021. | QUALIFICAÇÃO

MESTRADO

A qualificação deve
ocorrer em até um ano
após o ingresso do
aluno;

DOUTORADO

A qualificação deve ocorrer em até
dois anos e meio após o ingresso do
aluno;
Obrigatória a apresentação de um
comprovante de submissão de um
artigo (ou comprovante de aceite para
publicação) em periódico nos extratos
superiores do qualis (A1 a A4), na área
de Engenharias I no momento da
marcação da qualificação.

* A DATA DE INGRESSO DO ALUNO NO PROGRAMA É MOSTRADA NO HISTÓRICO

❖ A banca examinadora, será formada
por, no mínimo, 3 (três) membros
para o mestrado e 4 (quatro)
membros para o doutorado, e 1 (um)
membro suplente para ambos,
portadores do grau de Doutor ou
equivalente,
presidida
pelo
orientador, admitindo-se a inclusão de
doutores de outros cursos de pósgraduação e instituições. Eventuais
coorientadores
não
serão
contabilizados para atender o número
mínimo de membros
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Normas e funcionamento
RESOLUÇÃO PROAMB Nº. 002, de 26 de janeiro de 2021. | QUALIFICAÇÃO

MESTRADO

A qualificação deve
ocorrer em até um ano
após o ingresso do
aluno;

DOUTORADO

A qualificação deve ocorrer em até
dois anos e meio após o ingresso do
aluno;
Obrigatória a apresentação de um
comprovante de submissão de um
artigo (ou comprovante de aceite para
publicação) em periódico nos extratos
superiores do qualis (A1 a A4), na área
de Engenharias I no momento da
marcação da qualificação.

* A DATA DE INGRESSO DO ALUNO NO PROGRAMA É MOSTRADA NO HISTÓRICO

❖ O exame constará de exposição da
proposta de dissertação ou tese
pelo candidato, com duração de 30
(trinta) minutos, seguida por
arguição individual, por cada
membro titular da comissão, por
30 minutos.
❖ O Colegiado deverá ser informado
caso o projeto seja mudado após a
aprovação na qualificação; a
discordância de tema da defesa e
da qualificação implicará na
necessidade de realização de nova
qualificação.
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Normas e funcionamento

DEFESA
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Normas e funcionamento
RESOLUÇÃO PROAMB Nº. 002, de 04 de julho de 2019|DEFESA
A dissertação/tese
devem ser enviadas ao
programa com 15 dias
de antecedência. Este
prazo está vigente
apenas durante a
pandemia.
É necessário encaminhar
os currículos lattes dos
membros externos ao
ProAmb por e-mail, com
uma versão em PDF da
dissertação ou tese
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Normas e funcionamento

ENTREGA DA VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO/TESE E EMISSÃO DE
DIPLOMA
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Normas e funcionamento
Versão fevereiro 2021 (Pandemia COVID 19)
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Normas e funcionamento
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Normas e funcionamento

24

Normas e funcionamento
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Normas e funcionamento
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Normas e funcionamento
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Normas e funcionamento

ESTÁGIO EM DOCÊNCIA
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Normas e funcionamento
ESTÁGIO EM DOCÊNCIA
Mestrado: 1

Doutorado: 2
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Normas e funcionamento
ESTÁGIO EM DOCÊNCIA
Mestrado: 1

Doutorado: 2
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Normas e funcionamento
ESTÁGIO EM DOCÊNCIA
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Normas e funcionamento
ESTÁGIO EM DOCÊNCIA
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Normas e funcionamento
ESTÁGIO EM DOCÊNCIA

❖ Carga horária mínima: 30 horas
❖ Os planos de ensino deverão ser encaminhados para o email da secretaria, pelo menos 7 dias antes do
início das atividades, com cópia para o(a) orientador(a), e as assinaturas podem ser digitais. Os relatórios
deverão ser enviados para o email da secretaria, com cópia para o(a) orientador(a), após o término das
atividades.
❖ Alunos não bolsistas podem realizar o estágio de docência, e receberão 02 créditos pela atividade.
❖ Alunos do doutorado que cursaram o mestrado no ProAmb, precisam fazer apenas 1 estágio de docência no
doutorado (aproveitamento automático).
❖ Alunos do doutorado que fizeram estágio de docência em outra instituição durante o mestrado, podem
solicitar aproveitamento ao Colegiado e precisam entregar além do histórico escolar, algum documento que
comprove como foi realizado o estágio na outra instituição como carga horária, por exemplo. A partir
desses documentos, será analisado se há equivalência entre as atividades.
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Normas e funcionamento

SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA TRABALHO DE CAMPO
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Normas e funcionamento
É necessário solicitar o recurso, em formulário próprio, 15 dias antes do início da
viagem.
É obrigatório que o(a) orientador(a) assine o formulário e envie a carta de indicação
da realização do trabalho de campo.
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Normas e funcionamento

SOLICITAÇÃO DE MARCAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO
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Normas e funcionamento
Os trabalhos de campo que ocorrerem na UFOP precisam ser aprovadas pelo
Colegiado do ProAmb e pelo Comitê Gestor de Segurança e Saúde (CGSS). A análise
das solicitações serão realizadas a partir das exigências que estão dispostas na
resolução CUNI 1955.
Aluno(a) e orientador(a) deverão preencher e encaminhar, para o Colegiado do
ProAmb, a proposta de trabalho de campo e a APR, anexos 1 e 2 da resolução CUNI
1955 (disponíveis abaixo). Após aprovação do Colegiado, os documentos serão
enviados para o comitê. O comitê exige que os documentos sejam enviados com
30 dias de antecedência do dia sugerido para que ocorra o campo. Então, os
documentos devem ser enviados 37 dias antes para a secretaria do ProAmb.
Observação: o risco biológico referente ao sars cov2 deve ser inserido no anexo 2 ,
junto com todos os demais que, eventualmente, possam coexistir.
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Normas e funcionamento

Auxílio a eventos
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Normas e funcionamento
Os alunos podem pedir o recurso uma vez por ano, via PROPP ou PROAMB.
❖ PROPP (Consultar o site da PROPP e a PORTARIA PROPP/UFOP Nº 22/2018, DE 13 DE NOVEMBRO
DE 2018 para saber prazos e documentos. (https://propp.ufop.br/pos-graduacao/auxilio-a-eventos)

❖ PROAMB (Desde que haja recurso PROAP disponível) (RESOLUÇÃO PROAMB Nº 002/2018 )
Valor máximo por aluno: R$800,00
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Normas e funcionamento
Após o evento, é MUITO IMPORTANTE vocês ficarem atentos com o prazo para a prestação de contas!

❖ PROPP (no máximo 20 dias após o evento)
❖ PROAMB (No máximo 10 dias após o evento)
❖ CASO O(A) ALUNO(A) TENHA RECEBIDO RECURSO PARA REALIZAR TRABALHO DE CAMPO OU PARTICIPAR
DE EVENTO E NÃO TENHA COMPARECIDO, O RECURSO DEVERÁ SER DEVOLVIDO. O MESMO VALE SE TODA
A VERBA NÃO FOR UTILIZADA/COMPROVADA. DEVE-SE SEGUIR O PASSO-A-PASSO INFORMADO PELA
PROPP PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS.
Instruções disponíveis em: (https://propp.ufop.br/pos-graduacao/auxilio-a-eventos)
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Normas e funcionamento

Agradecimentos em trabalhos acadêmicos
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Normas e funcionamento
AGRADECIMENTOS NOS TRABALHOS
ACADÊMICOS
❖ Existe a obrigatoriedade de inserir agradecimentos à
CAPES e à UFOP em todos os produtos científicos que
sejam produzidos no âmbito do ProAmb.
❖ Os alunos que recebem bolsa precisam,
necessariamente, agradecer às respectivas agências
financiadoras (CNPq, UFOP, FAPEMIG ou CAPES), e
TODOS(AS) OS(AS) ALUNOS(AS) devem, sempre,
agradecer à CAPES (todos os alunos são diretamente
e indiretamente favorecidos com recursos que são
enviados pela CAPES), e à UFOP.
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Perguntas frequentes
1) Como sei se estou matriculado em uma disciplina?
Verifiquem no histórico escolar em quais disciplinas vocês estão matriculados. O histórico escolar pode ser retirado no
MINHA UFOP -> PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO -> EMISSÃO DE DOCUMENTOS - PÓS-GRADUAÇÃO. Como é para simples
conferência, favor emitir sem certificação digital. A certificação digital deve ser utilizada quando o histórico for enviado
para alguma instituição que irá verificar a veracidade do documento.
2) Qual o tempo para entrega do documento de qualificação na secretaria?
7 dias antes da qualificação.
O texto deve ser entregue em pdf, o comprovante de submissão do artigo deve ser entregue em pdf (quando aplicávelDoutorado) e os documentos devem ser entregues assinados e datados..
3) Qual o tempo para entrega do documento de defesa na secretaria?
15 dias antes da defesa - durante o período de pandemia..
O texto deve ser entregue em pdf, o artigo e ou comprovante de submissão do artigo deve ser entregue em pdf
(quando aplicável) e os documentos devem ser entregues assinados e datados.
Lembre-se que a banca deve ser aprovada pelo Colegiado, portanto programe-se com antecedência
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Perguntas frequentes
4) Preciso pagar algum valor para solicitar o diploma?

Não.
5) Quais as modalidades de estágio docência?
- Acompanhamento de aulas;
- Realização de monitorias;
- Orientação de alunos de iniciação científica.
Qualquer uma das modalidades é aceita tanto para mestrado (1 estágio) quanto para doutorado (2 estágios).
O plano e o relatório de estágios docência devem ser excessivamente detalhados.

6) Fiz o estágio de docência no mestrado (ProAmb ou outro PPG). Posso aproveitar?
Sim. Desde que o comprovante de estágio docência realizado esteja detalhado com todas as informações
necessárias (modalidade, carga horária, disciplina, supervisor, atividades desenvolvidas).

7) Meu histórico falta informações. Como proceder?
Informar a secretária (via email) contendo todas as solicitações detalhadas para inclusão no histórico.
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Perguntas frequentes
8) Já tenho emprego e gostaria de fazer mestrado / doutorado no ProAmb. Como proceder?
NENHUMA agência de fomento permite que a pessoa que já tenha vínculo empregatício acumule o salário com a bolsa (a pessoa
precisa escolher entre uma delas!)
⮚ O processo de seleção é o mesmo para pessoas com vínculo ou sem.
Exceto para servidores TAs – Resolução CEPE 4350 (adicional de vagas).
9) Estou fazendo mestrado/doutorado e surgiu uma oportunidade de emprego na minha área de atuação. Posso acumular bolsa +
salário?
Todas as solicitações são devidamente analisadas pelo Colegiado. E podem ser aceitas, dependendo se estão na área de atuação, se
houver a anuência do orientador (não comprometimento da pesquisa) e se não houver nenhum aluno sem bolsa. De qualquer forma, a
posição do programa é oferecer a bolsa a alunos que tenham dedicação exclusiva, sempre que possível.

10) Estou fazendo mestrado/doutorado e surgiu uma oportunidade de emprego como professor substituto. Posso acumular bolsa +
salário?
Para o doutorado: Sim, existe esse consentimento após a qualificação. Desde que haja anuência do orientador e a pesquisa não sofra
prejuízos. Para o mestrado: Não, pois o tempo de mestrado é extremamente curto.
11) A Chris não respondeu meu email. O que eu faço?
Por favor insista! Reencaminhe o email para a secretaria.
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Perguntas frequentes
12) Meu projeto de pesquisa é aplicado à uma situação da empresa X. Posso convidar alguém da empresa para minha
banca de defesa?
Sim, desde que o requisito mínimo para os demais membros da banca estejam atendidos.
Mestrado: 3 membros – 1 externo à UFOP.
O(s) membro(s) devem ter atuação área do trabalho a ser defendido e a produção científica na forma de artigo publicado em
revista classificada no Qualis da área de Engenharias I, nos últimos 03 (três) anos.
Doutorado: 5 membros – 2 externos à UFOP.
O(s) membro(s) devem ter atuação área do trabalho a ser defendido e a produção científica na forma de artigo publicado em
revista classificada no Qualis da área de Engenharias I, nos últimos 03 (três) anos.
OBS: Eventuais coorientadores podem participar da banca, mas não contarão como membros para atingir a quantidade
mínima exigida pela Resolução ProAmb nº 002 – 04/07/2019.
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Perguntas frequentes
13) Como realizar matrícula em disciplinas em disciplinas de outros PPGs da UFOP:
1) O(A) aluno(a) analisa a ementa da disciplina e avalia se realmente é interessante cursar a disciplina em
outro PPG;

2) O(A) aluno(a) precisa, inicialmente, da concordância do(a) orientador(a) para a realização da matrícula em
disciplina de outro PPG;
3) O(A) aluno(a) deve entrar em contato com a secretaria do PPG que oferece a disciplina e perguntar se é
possível que a matrícula seja realizada;
4) Em caso positivo, o(a) aluno(a) deve encaminhar o email de confirmação da possibilidade de realizar
matrícula na disciplina, para a secretaria do ProAmb, com cópia para a secretaria do PPG de origem da
disciplina e para o(a) orientador(a);
5) Com a confirmação do PPG em mãos, a secretaria do ProAmb realiza a matrícula no Sistema de Registro
Acadêmico;
6) A partir deste momento a disciplina está no histórico do(a) aluno(a), e a reprovação ou aprovação é
considerada para o coeficiente de rendimento médio, como todas as disciplinas do ProAmb
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Perguntas frequentes
14) Como realizar aproveitamento de créditos?
Obs:a nota é considerada no coeficiente de rendimento médio:
1.1) Créditos cursados no ProAmb como disciplina isolada ou durante o mestrado, para alunos de doutorado:

1)Deve ser realizada a escolha de quais disciplinas o(a) aluno(a) quer aproveitar;
2) O(A) aluno(a) deve solicitar aproveitamento através do formulário de aproveitamento de créditos disponível no site do
ProAmb;
3) É necessário que o(a) orientador(a) esteja ciente e de acordo com a solicitação, e assine a solicitação.
1.2) Créditos cursados fora do ProAmb - apenas créditos cursados em Programas de Pós-graduação aprovados pela CAPES:
1) Deve ser preenchido o formulário de aproveitamento assinado pelo(a) aluno(a) e pelo(a) orientador(a);
2) Também devem ser entregues a ementa da disciplina, e um demonstrativo da aprovação na disciplina. Todos os
documentos devem ser emitidos pelo Programa responsável pela disciplina;
3) Os documentos serão analisados pelo Colegiado.
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Perguntas frequentes
15) Posso aproveitar a coorientação de um aluno de iniciação científica do semestre passado para contar como estágio em
docência?
Não. O período de coorientação de aluno de iniciação científica deve coincidir com o período que o aluno está realizando o
estágio em docência.

16) Sou aluno(a) de mestrado, e já recebi bolsa de mestrado anteriormente. Posso receber bolsa novamente?
Não! Cada pessoa tem o direito de receber 24 meses de bolsa de mestrado e 48 meses de bolsa de doutorado ao longo da
vida, independente de estar vinculado a diferentes Programas de Pós-graduação. A única exceção diz respeito a prorrogação
da bolsa aprovada durante o período de pandemia.
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• Mais dúvidas?
• Sugestões?

