
 
 

 

          
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto  
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental – PROAMB 

 

 
ATA DA 162ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL 2 

Ao nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete às 9h, na Sala 53 do prédio 3 

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

Engenharia Ambiental, em reunião convocada pelo Presidente, Prof. Versiane Albis Leão, 5 

com a finalidade de examinar, discutir e votar o expediente constante da ordem do dia. 6 

Além do Presidente, compareceram à reunião os seguintes membros: a Profa. Gilmare 7 

Antônia da Silva, o Prof. José Francisco do Prado Filho, o Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel 8 

e o representante discente Diego Roberto Sousa Lima. O Prof. Versiane iniciou a reunião 9 

fazendo a leitura da ata referente à 161ª reunião. A mesma foi aprovada por unanimidade. 10 

Dando continuidade aos trabalhos, passou-se a ordem do dia. Ordem do dia: a) Aprovação 11 

de ad referendum: o Prof. Versiane solicitou aprovação do colegiado para os ad 12 

referendum dados para os pedidos enviados pelo Prof. Sérgio Francisco de Aquino: a) 13 

inclusão do nome do Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta para coorientação da aluna de 14 

doutorado Marina Caldeira Tonucci. b) Substituição da orientação do aluno Paulo Henrique 15 

de Miranda Cordeiro pelo Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta.  Os ad referendum foram 16 

aprovados por unanimidade. b) Análise e deliberação sobre o calendário acadêmico de 17 

2017: após leitura e modificações o calendário acadêmico de 2017 foi aprovado por 18 

unanimidade. c) Avaliação do processo seletivo: após discussões algumas sugestões foram 19 

dadas para aprimorar o processo seletivo: repensar as provas, por exemplo, elaborar 20 

provas por área de concentração; divisão das vagas e bolsas por área de concentração; 21 

utilização de referência única para estudo (o livro: Engenharia Ambiental: conceitos, 22 

tecnologia e gestão, dos autores Calijuri e Cunha, Editora Elsevier). d) Discussão sobre 23 

prazo de extensão de matrícula para os candidatos aprovados na seleção de mestrado: 24 

após discussões sobre o assunto, o Colegiado definiu respeitar o prazo estipulado no Edital 25 

01/2016 e não alterar o período de matrícula.  e) Continuidade da discussão e deliberação 26 

sobre o novo regimento do ProAmb: o item foi retirado de pauta. Será agendada uma 27 

reunião para tratar exclusivamente deste tema. f) Outros assuntos: i) Sugestão para 28 

homenagear os alunos que tiverem um desempenho excepcional na elaboração das teses 29 

e dissertações: O Prof. José Francisco sugeriu que os alunos que apresentarem um 30 

desempenho excepcional na elaboração das teses e dissertações sejam destacados por 31 

isso. Assim, o Colegiado definiu que tais alunos receberão um a declaração constando que 32 

forma aprovados com louvor na defesa da tese e/ou dissertação.  ii) Nova solicitação de 33 

prorrogação de prazo para a defesa da tese do aluno Luide Rodrigo Martins: o Colegiado 34 

indeferiu o pedido e determinou que o aluno envie a documentação necessária para a 35 

defesa até o último dia útil do mês de fevereiro.  iii) Solicitação de prorrogação de prazo 36 

para a defesa da dissertação da aluna Lívia Carolina dos Santos: após leitura do 37 

requerimento o Colegiado aprovou a prorrogação de três meses para a defesa da 38 

dissertação da referida aluna. g) Informes: O Prof. Versiane informou ao Colegiado que a 39 

aluna Camila de Paula Dias logrou a média final A nas disciplinas cursadas no primeiro e 40 

segundo semestre de 2016. Assim, conforme a Resolução ProAmb 001/2015 ela terá 41 

direito à bolsa de estudo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Colegiado encerrou 42 

a reunião, às 11h30 min., agradecendo a presença de todos. Para constar, lavrou-se a 43 

presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada.  44 

 
Prof. Dr. Versiane Albis Leão 45 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engª Ambiental 46 


