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ATA DA 186ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL 2 

Ao vigésimo terceiro dia de agosto de dois mil e dezoito, às 09 horas, na Sala 53 do prédio do 3 

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

em reunião convocada pela Presidente, Profa. Aparecida Barbosa Mageste, com a finalidade de examinar, 5 

discutir e votar o expediente constante da ordem do dia. Além da Presidente, compareceram à reunião os 6 

seguintes membros: a Profa. Gilmare Antônia da Silva, o Prof. José Francisco do Prado Filho e a 7 

representante discente Ludmila Ladeira Alves de Brito. O Prof. Versiane Albis Leão justificou ausência. 8 

Aprovação de ata: a ata da 185ª reunião foi aprovada com alterações sugeridas. Comunicações: (i) A 9 

representante discente Ludmila Ladeira Alves de Brito informou ao Colegiado que, por motivos pessoais, 10 

não irá concorrer à reeleição; (ii) A coordenadora do ProAmb informou que a discente Rafaela Maria de 11 

Queiroz, orientada pelo Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso, encaminhou o cronograma das 12 

atividades que comprova que será possível defender dentro do prazo estabelecido pelo Colegiado, e a versão 13 

parcial da dissertação, conforme solicitado por este órgão. Ordem do dia (1) Análise e deliberação sobre 14 

Regimento do ProAmb: alguns tópicos do regimento foram discutidos, a nova versão do documento será 15 

encaminhada para os docentes possam reler o documento antes de encaminhá-lo para análise da PROPP; (2) 16 

Análise e deliberação sobre parecer de reconhecimento de diploma estrangeiro: O Colegiado recebeu o 17 

processo nº 23109.002763/2018-10 referente à solicitação de reconhecimento de diploma estrangeiro, 18 

requerido por Juliana Cabral Francisco de Oliveira. O título de mestre em Engenharia e Gestão Ambiental 19 

concedido pela Universidade Fernando Pessoa da cidade do Porto em Portugal, e os documentos acrescidos 20 

ao processo foram analisados pela comissão composta pelos docentes permanentes do Programa: Prof. Dr. 21 

José Francisco do Prado Filho (presidente), Prof. Dr. Aníbal da Fonseca Santiago e Prof. Dr. Alberto de 22 

Freitas Castro Fonseca, oficializada na Portaria ProAmb nº 001, de 02 de julho de 2018. O parecer da 23 

comissão foi lido, aprovado por unanimidade pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia 24 

Ambiental e encaminhado à PROPP para devidas providências; (3) Análise e deliberação sobre proposta 25 

de banca examinadora de defesa de dissertação: A proposta de banca avaliadora de defesa de dissertação 26 

da discente Sarah Fraga da Silveira, orientada pelo Prof. Dr. José Francisco do Prado Filho foi aprovada por 27 

unanimidade e irá ocorrer no dia 20 de setembro. A banca avaliadora contará com os seguintes membros: 28 

Raphael Tobias de Vasconcelos Barros (UFMG) e Aníbal da Fonseca Santiago (UFOP) foram indicados 29 

como membros suplentes a Profa. Ana Augusta Passos Rezende (UFV) e o Prof. César Falcão Barella 30 

(UFOP). A proposta de composição de banca examinadora do discente Paulo Bernardo Neves e Castro foi 31 

indeferida com uma abstenção. A participação do membro externo Anderson de Assis Morais (UNIFEI) foi 32 

indeferida, já que o docente não tem publicação recente na área da dissertação que será defendida. O aluno e 33 

o orientador deverão sugerir outro membro externo. O membro suplente da banca examinadora do discente 34 

Everton Jubini de Merícia, orientado pelo Prof. José Francisco do Prado Filho, foi alterada devida a 35 

impossibilidade de o suplente participar da banca, desta forma, a nova suplente é a Profa. Maria Cristina 36 

Rocha Simão (IFMG/Ouro Preto); (4) Análise e deliberação sobre solicitação de inclusão de 37 

coorientação: a discente Michelle Cristina dos Reis Braga orientada pelo Prof. Alberto de Freitas Castro 38 

Fonseca solicitou a inserção do Prof. César Falcão Barella (UFOP) como coorientador de sua pesquisa. A 39 

solicitação foi aprovada por unanimidade; (5) Análise e deliberação sobre Planos de Ensino – Estágio de 40 

Docência: o tópico foi retirado de pauta para que sejam solicitadas adequações nos planos. (6) Outros 41 

assuntos: (i) A coordenação do ProAmb leu os pareceres emitidos pelos docentes sobre o desempenho dos 42 

alunos em 2018/1, e identificou alguns em que o campo destinado ao parecer estava em branco. Será 43 

solicitado aos docentes que preencham este campo para que possa ser realizado um acompanhamento do 44 

desempenho dos discentes. A coordenação irá procurar os discentes que tiveram questões que podem ter 45 

como consequência um possível atraso na defesa apresentadas pelo orientador no campo de avaliação, para 46 

que a situação possa ser acompanhada pelo Colegiado; (ii) A aluna Lilian Fernandes Machado Costal, até 47 

então orientada pelo Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca, solicitou desligamento do curso por motivo de 48 

saúde.  (iii) A discente Carla da Silva Fernandes, orientada pela Profa. Mônica Cristina Teixeira solicitou 49 

ampliação de prazo para a defesa. Após discussões, o Colegiado concedeu um mês de prazo, de forma que a 50 

defesa ocorra até o dia 10 de outubro. (iv) O ProAmb participou da proposta da UFOP submetida no edital 51 

FINEP MCTIC/FINEP/CT-INFRA nº 04/2018, com o subprojeto intitulado "CENTRO MULTIUSUÁRIO 52 

DE DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO AMBIENTAL". No subprojeto foram 53 

solicitados um microscópio eletrônico de varredura de baixo-vácuo e um nanocalorímetro de titulação 54 

isotérmica.  O Prof. Aníbal da Fonseca Santiago havia sugerido a aquisição de alguns equipamentos de 55 

pequeno porte, entretanto considerando que o edital FINEP é especifico para equipamentos de grande porte, 56 

os de pequeno porte serão solicitados em editais posteriores. (v) Será marcada, para o dia 30 de agosto, uma 57 
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reunião com a comissão de processo seletivo, com o objetivo de que as propostas sejam repassadas ao 58 

Colegiado. (vi) Será solicitado à comissão responsável por organizar o evento comemorativo de 15 anos do 59 

ProAmb o envio de um cronograma de atividades até a próxima reunião do Colegiado.  60 

 61 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 12 horas. Para constar, lavrou-62 

se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada.  63 

 64 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste 65 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  66 

Universidade Federal de Ouro Preto 67 


