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ATA DA 188ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL 2 

Ao vigésimo sétimo dia de setembro 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 4 

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

de examinar, discutir e votar o expediente constante da ordem do dia. Além da Presidente, compareceram 6 

à reunião os seguintes membros: o Prof. Versiane Albis Leão, Profa. Gilmare Antônia da Silva e a 7 

representante discente Ludmila Ladeira Alves de Brito. O Prof. José Francisco do Prado Filho justificou 8 

ausência. A coordenadora do curso fez a sugestão retirar de pauta o tópico 4) Análise e deliberação sobre 9 

regimento do ProAmb para que possam ser realizadas alterações, e de inserir o tópico Regras para 10 

aprovação de membros de banca de defesa de dissertação ou tese após a discussão sobre aprovação de 11 

ad referendum. A sugestão de alteração foi aprovada por unanimidade. Comunicações: Evento 12 

comemorativo no ProAmb: a comissão está organizando o evento que deverá ocorrer na segunda quinzena 13 

de novembro e poderá contar com um palestrante estrangeiro. Ordem do dia: 1) Análise e deliberação 14 

sobre ad referendum: Os Planos de ensino de estágio de docência dos discentes Gustavo Amaro 15 

Bittencourt e Adonai Bruneli de Camargos, orientados pelo Prof. Leandro Vinícius Alves Gurgel, e das 16 

discentes Larissa dos Santos Silva Araújo e Bianca Santiago Moreira orientadas pela Profa. Mônica 17 

Cristina Teixeira foram aprovados. A banca de defesa do discente Paulo Bernardo Neves e Castro, 18 

orientado pelo Prof. Hubert Mathias Peter Roeser ocorreu no dia 13 de novembro, com a presença dos 19 

docentes: Prof. Dr. Aníbal da Fonseca Santiago (UFOP), Profa. Dra. Renata Pereira Lopes Moreira 20 

(UFV). A banca de defesa da discente Thaíssa Jucá Jardim Oliveira, orientada pelo Prof. Aníbal da 21 

Fonseca Santiago ocorreu no dia 27 de novembro, às 09 horas, com a presença do Prof. Marcos Von 22 

Sperling (UFMG – participação via videoconferência), Profa. Dra. Silvana de Queiroz Silva (UFOP) e a 23 

Profa. Dra. Maria Célia da Silva Lanna (UFOP), como coorientadora.  A banca de defesa da discente 24 

Raquel Gomes de Oliveira, orientada pelo Prof. Aníbal da Fonseca Santiago irá ocorrer no dia 02 de 25 

outubro, e contará com a presença dos docentes Prof. Dr. Antonio Santos Sánchez (UFOP) e Prof. Dr. 26 

Jackson de Oliveira Pereira (UFSJ). A banca de defesa da discente Camila de Paula Dias, orientada pela 27 

Profa. Silvana de Queiroz Silva irá ocorrer no dia 08 de outubro, às 14 horas, com a presença da Profa. 28 

Dra. Gislaine Fongaro (Universidade Contestado, campus Concórdia – participação por videoconferência).  29 

Os ad referendum foram aprovados por unanimidade. Inclusão de tópico sugerida pela coordenadora do 30 

ProAmb: Regras para aprovação de membros de banca de defesa de dissertação ou tese: Após 31 

discussões, o Colegiado do ProAmb deliberou que os membros indicados, para serem aprovados pelo 32 

Colegiado, precisam ter atuação na área do trabalho a ser defendido, e produção relevante na área, na 33 

forma de artigo, nos últimos 03 anos. Essa exigência se faz necessária uma vez que as bancas de defesa 34 

são analisadas na avaliação quadrienal da CAPES. É necessário indicar um suplente para cada membro da 35 

banca, sendo que membros suplentes de membros externos devem ser membros externos. A banca 36 

sugerida será avaliada conforme os critérios acima e alterações poderão ser solicitadas pelo Colegiado; 2) 37 

Análise e deliberação sobre solicitação de auxilio financeiro para participação em evento: A discente 38 

Ludmila Ladeira Alves de Brito, orientada pelo Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca solicitou 39 

recurso para a realização de um minicurso pré-congresso. O Colegiado do ProAmb havia delimitado 40 

regras para disponibilização de recursos para apresentação de trabalhos em Congresso e, após discussões, 41 

deliberou que existindo recurso, o mesmo valor será ofertado para apresentação de trabalhos em 42 

congressos ou para realização de cursos. A solicitação da discente foi aprovada por unanimidade; 3) 43 

Análise e deliberação sobre processo seletivo: Foi definido que os docentes serão consultados para 44 

verificar a disponibilidade de escrever questões para o processo seletivo, e que os docentes que irão 45 

elaborar questões serão consultados para confirmação da bibliografia a ser indicada no edital; 4) Análise e 46 

deliberação sobre regimento do ProAmb: retirado de pauta para alterações; 5) Análise e deliberação 47 

sobre oferta de vaga do PAEC/GCUB: O Colegiado do ProAmb havia anteriormente reservado uma 48 

bolsa de mestrado para o Programa PAEC/GCUB. A lista de candidatos interessados em realizar o 49 

mestrado no ProAmb foi encaminhada para os docentes, e apenas a Profa. Aparecida Barbosa Mageste 50 

manifestou interesse em receber um aluno deste edital. Os nomes foram encaminhados à PROPP que irá 51 
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dar os encaminhamentos necessários para a seleção do candidato; 6) Análise e deliberação sobre 52 

memorando PROPP nº 170/2018: O memorando PROPP 170/2018 determina que os Programas de Pós-53 

graduação da UFOP devem encaminhar à PROPP o nome dos docentes que realizaram atividades/pesquisa 54 

usando patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional desde o ano 2000, visando atender ao Decreto 55 

Presidencial 8772 de 11/05/16 que estabelece a obrigatoriedade de cadastro no Sistema Nacional de 56 

Gestão do Patrimônio Genético (SISGEN). A realização deste cadastro será de responsabilidade dos 57 

docentes. 7) Outros assuntos: i) A discente Ana Carolina Trevisani Souza, orientada pelo Prof. Versiane 58 

Albis Leão, solicitou aproveitamento da disciplina “ESA 920D: Tópicos Especiais C – Métodos de 59 

Pesquisa Qualitativa, cursada no Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos 60 

Hídricos da UFMG, no segundo semestre de 2017. A solicitação foi aprovada por unanimidade; ii) 61 

Análise e deliberação sobre pré-proposta de banca de defesa de mestrado: A discente Rafaela de Paiva 62 

Gomes, orientada pelo Prof. Robson José de Cassia Franco Afonso entregou uma pré-proposta de banca 63 

de defesa, e teve a composição da banca aprovada. A banca irá ocorrer no dia 10 de outubro, com a 64 

participação da Profa. Dra. Maria Eliana Lopes Ribeiro de Queiroz (UFV) e do Prof. Dr. Sérgio Francisco 65 

de Aquino (UFOP), e os membros suplentes: Profa. Dra. Renata Pereira Lopes Moreira (UFV) e o Prof. 66 

Dr. Bruno Eduardo Lobo Baêta (UFOP); iii) O Colegiado revogou a Portaria 002/2018 que instituiu a 67 

Comissão de Processo Seletivo. iv) A Portaria 003/2017, que regulava a realização do Estágio Docência 68 

no ProAmb foi revogada, o Estágio de Docência será regido pela norma CEPE 7465 ou substituta; v) A 69 

discente Carla da Silva Fernandes, orientada pela Profa. Mônica Cristina Teixeira, solicitou que fosse 70 

realizada a defesa de dissertação antes da entrega do comprovante de submissão do artigo. A solicitação 71 

foi indeferida pelo Colegiado; vi) O pedido de prorrogação de um mês no prazo para realização de defesa 72 

de dissertação, realizado pela discente Giselle Cristina Candido, orientada pelo Prof. Versiane Albis Leão 73 

foi aprovado condicionado ao envio da versão parcial da dissertação. A defesa deverá ocorrer até o dia 05 74 

de novembro;  vii)  Será verificado com o coordenador do planejamento da PROPP como será possível 75 

utilizar o recurso do PROAP  que o ProAmb ainda tem disponível referente a 2018; viii) O relatório do  76 

Programa Nacional de Pós Doutorado, entregue por Michael Leonardo Marques Rodrigues, 77 

supervisionado pelo Prof. Versiane Albis Leão foi aprovado após análise dos documentos requeridos; ix) 78 

Diante da não manifestação de alunos de doutorado interessados em se candidatar para a vaga de 79 

representante discente no Colegiado do ProAmb este órgão deliberou que, na ausência de alunos de 80 

doutorado interessados na vaga, alunos de mestrado também poderão se candidatar. 81 

 82 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 12 horas. Para constar, 83 

lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada 84 

 85 

 86 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste 87 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  88 

Universidade Federal de Ouro Preto 89 


