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Ata	da	Reunião	do	Colegiado	do	Programa	de	Mestrado	em	Engenharia	Ambiental

Aos	sete	dias	 do	 mês	 de	 fevereiro	 de	 dois	 mil	 e	 vinte,	 às	 nove	 horas,	 na	 sala	 do	campus	Macaé,	 sob	 a	 presidência	 do

coordenador	 do	 PPEA	Prof.	 Augusto	 Eduardo	 Miranda	 Pinto,	 estiveram	 presentes	Prof.	 Romeu	 e	 Silva	 Neto,	 Prof.

Manildo	Marciao	de	Oliveira,	Prof.	José	Augusto	Ferreira	da	Silva,	Prof.	Thiago	Moreira	de	Rezende	Araújo,	Prof.

Vicente	de	Paulo	Santos	de	Oliveira,	Prof.	Helio	Gomes	Filho,	Prof.	Tiago	Gomes	Barroso	Carvalho,	Prof.	Marcos

Antônio	Cruz	Moreira,	Prof.	Luiz	de	Pinedo	Quinto	Junior.	Aberta	a	sessão	foi	lida	e	aprovada	a	ata	da	reunião	anterior.	A

pauta	 dessa	 reunião	 é	 deliberação	 sobre	 o	 adiamento	 da	 qualificação	 da	 aluna	 Isabela	 Freitas	 Rodrigues,	 a	 eleição	 do

coordenador	do	Programa	de	Mestrado	em	Engenharia	Ambiental	e	o	seminário	de	planejamento	para	o	ano	de	2020.	Prof.

Augusto	Pinto	apresenta	ao	colegiado	o	caso	da	aluna	Isabela	Freitas	Rodrigues	que,	devido	ao	gozo	de	licença	maternidade,

não	apresentou	a	sua	qualificação.	Solicita	a	deliberação,	pelo	colegiado,	do	adiamento	da	qualificação	da	estudante,	em	razão

da	licença	em	questão.	Prof.	José	Augusto	questiona,	apenas,	se	a	estudante	tem	ciência	de	que	seu	prazo	será	encurtado	para

a	defesa	final	da	dissertação,	e	recebe	resposta	positiva.	O	colegiado	decide,	então,	pelo	adiamento	da	defesa	da	aluna.	Passa-

se,	 a	 seguir,	 para	 a	 segunda	 pauta	 da	 reunião,	 a	 respeito	 da	 eleição	 para	 coordenador	 do	 Programa	 de	 Mestrado	 em

Engenharia	 Ambiental.	 Prof.	 Augusto	 Miranda	 afirma	 aos	 membros	 do	 Colegiado	 que	 possui	 nome	 para	 indicação	 à

Coordenação,	manifestando-se	pelo	 servidor	Prof.	 José	Augusto	Ferreira	da	Silva.	Este	afirma	que	entende	a	 situação	como

uma	excepcionalidade,	 em	 razão	da	 impossibilidade	de	permanência	manifestada	pelo	 atual	 coordenador.	Salienta,	 ainda,	 a

necessidade	do	esforço	coletivo,	em	virtude	deste	ano	ser	crucial	para	a	manutenção	do	curso.	Prof.	Augusto	Pinto	expõe	as

razões	 da	 impossibilidade	 de	 sua	 permanência	 na	 coordenação	 do	 Programa	 de	 Mestrado	 em	 Engenharia	 Ambiental,

ressaltando	a	impossibilidade	de	dedicação	que	o	curso	demanda.	Indica,	portanto,	o	servidor	José	Augusto	Ferreira	da	Silva,

em	razão	de	sua	experiência	na	coordenação	de	programas	de	Mestrado,	mais	recentemente	na	Coordenação	do	Programa	de

Pós-Graduação	 em	 Educação	 Profissional	 e	 Tecnológica	 (ProfEPT),	 salientando	 ao	 colegiado	 a	 expertise	 do	 servidor

indicado.	Vicente	Oliveira	pontua	que	a	 indicação	de	Prof.	 José	Augusto	Ferreira	da	Silva	 transmite	 tranquilidade	à	equipe,

justamente	em	razão	de	sua	expertise.	Prossegue,	fazendo	observação	acerca	da	Função	de	Coordenação	de	Curso	(FCC)	estar

alocada	na	Coordenação	Adjunta	do	Programa,	e	da	necessidade	de	realizar	alteração	na	estrutura,	deslocando	a	função	para	a

Coordenação.	 Propõe,	 ainda,	 a	 indicação	 de	 Prof.	Manildo	Marciao	 de	Oliveira	 para	 a	 função	 de	Coordenador	 Adjunto,	 em

razão	da	 atual	 coordenadora	 adjunta	 estar	 afastada	de	 sua	 função.	Prof.	 José	Augusto	Ferreira	da	Silva	 faz,	mais	 uma	vez,

observação	 acerca	 da	 excepcionalidade	 da	 situação,	 bem	 como	 da	 necessidade	 do	 Colegiado	 em	 pensar	 coletivamente	 a

respeito	das	questões	propostas	e	das	demandas	do	programa.	Salienta	a	necessidade	de	realizar	sua	dispensa,	assim	como	a

nomeação	 do	 servidor	 Leonardo	 Salvalaio	 para	 a	 Coordenação	 do	 ProfEPT,	 assegurando	 ainda	 que	 realizará	 as	 atividades

pendentes	 da	 Coordenação	 do	 Programa	 de	Mestrado	 em	Engenharia	 Ambiental,	 até	 que	 saia	 a	 sua	 designação	 formal.	 O

colegiado	discute	a	necessidade	da	urgência	da	execução	do	coleta	CAPES	de	2019.	Prof.	Augusto	Pinto	afirma	que	o	projeto

da	FAPERJ,	apesar	de	ser	um	projeto	da	coordenação,	está	em	seu	nome;	e	que,	por	esta	razão,	continuará	prestando	contas

sobre	o	projeto,	e	buscará	atualizar	o	colegiado	sobre	o	mesmo.	Sinaliza	que	o	dinheiro	ainda	não	chegou,	mas	que	se	trata	de

aproximadamente	 vinte	mil	 reais	 destinados	 às	 diárias,	 passagens	 e	 insumos.	O	 colegiado	 então	 discute	 a	 possibilidade	 de

lotação	da	Coordenação	adjunta	ficar	no	campus	Campos	Centro.	Prof.	Hélio	Gomes	frisa	que	o	campus	não	possui	o	suporte

necessário	 em	 relação	 às	 questões	 do	 programa.	 Prof.	 José	 Augusto	 informa	 que	 solicitou	 o	 apoio	 do	 professor	 Prof.	 Jader

Lugon	à	Coordenação,	que	foi	aceito	por	ele.	Salienta	que	o	mandato	será	tampão	até	que,	no	prazo	de	um	ano,	seja	realizada

nova	eleição	para	a	Coordenação	do	Programa	de	Mestrado	em	Engenharia	Ambiental.	Solicita	ao	colegiado	que	lancem,	em

planilha,	as	publicações	e	demais	materiais	existentes,	para	que	tente	publicá-las	tão	logo	seja	possível,	de	modo	a	aumentar	a

produção	do	programa.	Manildo	Oliveira	faz	uma	observação	acerca	dos	dados	qualitativos	e	quantitativos.	Prof.	Augusto	Pinto

apresenta	Tiago	Gomes	ao	colegiado	e	solicita	que	este	servidor	faça	uma	breve	apresentação	do	seu	currículo.	Em	seguida,

Prof.	Augusto	ratifica	a	necessidade	de	sempre	estar	revendo	as	diretrizes	do	curso,	ponderando	também	acerca	da	quantidade

de	 alunos	 e	 publicações.	O	 colegiado	 debate	 a	 necessidade	 do	 esforço	 coletivo	 no	 sentido	 de	manutenção	 do	 Programa	 de

Mestrado	 em	Engenharia	 Ambiental	 do	 IFFluminense,	 discutindo	 estratégias	 quanto	 a	 coleta	 de	 dados,	 número	 de	 alunos,

docentes	e	produção,	bem	como	questões	acerca	da	realização	de	orientação	por	colaboradores	do	curso,	discorrendo	ainda

sobre	 a	possibilidade	de	diminuição	do	 conceito,	 buscando	 soluções	 e	 estratégias	para	 revigorar	 o	 curso,	 atentando	para	 a

importância	 dos	 dados	 estatísticos	 do	 programa.	 Prof.	 José	Augusto	 indica	 ao	 colegiado	 a	 possibilidade	 de	 buscar	 apoio	 ao

servidor	 Henrique	 da	 Hora.	 Prof.	 Vicente	 Oliveira	 pontua,	 quanto	 à	 orientação	 realizada	 por	 colaboradores,	 sobre	 uma

modificação	 regimental,	 e	 José	 Augusto	 saliente	 que	 a	 questão	 não	 é	 regimental,	 mas	 sim	 regulamentada	 por	 Portaria	 da

Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	Nível	Superior.	José	Augusto	retoma	a	discussão	sobre	a	planilha	de	produção,

indicando	 como	 data	 limite	 possível	 para	 o	 seu	 preenchimento	 o	mês	 de	 abril	 do	 ano	 de	 dois	mil	 e	 vinte.	 Vicente	Oliveira

pondera	sobre	a	necessidade	desse	levantamento	ser	mais	rápido,	possivelmente	no	mês	de	março,	e	indica	a	possibilidade	de
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colaboração	do	professor	e	pesquisador	Rômulo	Orrico.	Prof.	José	Augusto	destaca,	mais	uma	vez,	que	é	imperioso	chamar	os

demais	 colegas	 para	 compor	 as	 produções	 cientificas	 com	 o	 intuito	 de	 potencializar	 a	 produção	 do	 programa	 e	 destaca	 a

necessidade	 de	 todos	 submetam	 para	 publicação	 as	 suas	 produções,	 ainda	 no	 primeiro	 semestre	 de	 2020,	 para	 que	 sejam

pontuadas	 na	 quadrienal.	 Solicita	 também	 aos	 membros	 do	 colegiado	 que	 mantenham	 o	 currículo	 Lattes	 atualizado.	 O

colegiado	então	procede	à	divisão	de	tarefas	do	programa,	em	grupos,	tais	como	atualização	do	regimento,	processo	seletivo,

relatório	da	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	Nível	Superior	e	demais	adequações	e	providências.	A	reunião	é

pausada,	para	que	Prof.	Augusto	Pinto	apresente	as	salas	disponíveis	ao	colegiado,	se	iniciando	as	discussões	dos	Grupos	de

Trabalho,	a	respeito	do	Seminário	de	Planejamento	do	PPEA.

Após	o	trabalho	dos	GT's	a	reunião	é	retomada	para	que	os	grupos	apresentem	suas	sugestões.

GT	Adequação	linha	de	Pesquisa	e	Projetos:

Professor	 Prof.	 Romeu	 sugeriu	 diminuir	 projetos,	 de	 modo	 que	 seja	 um	 projeto	 por	 professor	 permanente,	 definindo

macroprojetos	que	vão	englobar	projetos	menores.	Na	medida	do	possível	aproximar	os	projetos	do	mestrado	com	o	doutorado.

Prof.	José	augusto	afirma	que	o	ideal	é	no	máximo	6	projetos	para	o	programa	de	mestrado.	Pinedo	disse	que	é	necessário	que

as	 áreas	 dos	 projetos	 sejam	 definidas	 a	 partir	 de	 seminários,	 que	 reúnam	 os	 alunos,	 docentes	 e	 coordenação.	 Prof.	 José

Augusto	enviará	uma	proposta	de	ajuste	para	aprovação	e	registro	no	Sucupira,	indicando	os	coordenadores	dos	projetos.	Prof.

Pinedo	falou	sobre	direcionar	os	alunos	para	a	linha	de	pesquisa	e	sugeriu	eliminar	os	projetos	do	processo	seletivo	e	deixar

que	o	candidato	indique	a	linha	e	o	orientador.	Augusto	disse	que	o	orientador	deve	determinar	a	temática	da	pesquisa	e	não

ser	subordinado	ao	aluno.	Hélio	ressaltou	que	o	mestrado	profissional	é	diferente	do	acadêmico.	Prof.	Manildo	citou	o	exemplo

do	projeto	desenvolvido	pelo	aluno	Jan	cuja	demanda	era	diferente	da	qual	ele	estava	acostumado,	mas	que	para	o	trabalho	do

mestrando	na	Petrobras	foi	de	grande	importância.	Prof.	Pinedo	disse	que	os	temas	devem	ser	importantes	para	o	programa.

Ficou	acordado	a	realização	de	atividade	da	disciplina	de	Seminário	II	no	dia	da	aula	inaugural	com	o	objetivo	de	discutir	os

macroprojetos	do	PPEA.

GT	Edital	de	seleção	alunos	2020	e	propositura	de	vagas

O	 grupo	 propôs	 24	 vagas	 para	 2020.	 Prof.	 Augusto	 solicitou	 que	 fosse	 verificado	 o	 número	 de	 professores	 em	 relação	 ao

número	de	alunos.	Vicente	falou	sobre	a	 falta	de	comprometimento	dos	alunos	em	turmas	maiores,	afirmando	ser	preferível

não	ocupar	as	vagas	a	possuir	alunos	com	baixo	perfil.	Quanto	à	relação	orientando/orientador,	o	professor	Prof.	Hélio	colocou

sua	vaga	de	docente	permanente	à	disposição,	caso	seja	para	o	bem	do	programa.	O	grupo	alterou	a	nota	mínima	para	50%	de

acerto	 em	 conhecimentos	 específicos	 e	 na	 prova	 objetiva.	 Também	 retirou	 do	 edital	 a	 opção	 do	 candidato	 escolher	 linha	 e

orientador	para	que	o	colegiado	possa	fazer	a	proporcionalidade	das	linhas.	Deliberação:	alunos	com	faltas	no	primeiro	mês

terão	sua	matrícula	cancelada	e	o	próximo	candidato	aprovado	será	convocado.

O	cronograma	do	processo	seletivo	terá	início	com	as	inscrições	a	partir	de	2	de	março	a	19	de	abril,	prova	17	de	maio	e	aula

inaugural	dia	20	de	agosto	18h.

GT	Atualização	do	regimento	do	PPEA

O	grupo	verificou	que	as	atribuições	dos	professores	colaboradores	 já	estão	previstas	no	documento,	mas	farão	a	checagem

com	 o	 documento	 da	 Capes.	 Alteração	 no	 art.	 44	 que	 passará	 a	 constar	 “orientadores	 (permanentes	 e	 colaboradores)”.

Deliberação:	 exclusão	 do	 professor	 Fernando	 Falco	 do	 quadro	 de	 colaboradores.	 O	 mesmo	 encontra-se	 aposentado	 e	 a

coordenação	enviará	carta	de	agradecimento	por	sua	valorosa	contribuição.

GT	Relatório	da	Capes	e	providências	para	avaliação

O	professor	Prof.	José	Augusto	dará	início	a	importação	da	produção	docente	e	solicitou	aos	mesmos	que	atualizem	o	lattes	o

quanto	 antes.	 Deliberação:	 o	 PPEA	 passará	 a	 acatar	 a	 assinatura	 na	 folha	 de	 rosto	 dos	 trabalhos	 com	 “p/”	 assinado	 pelo

presidente	da	banca	nos	casos	onde	um	dos	membros	esteja	à	distância.

O	 coordenador	 agradeceu	 a	 presença	 de	 todos,	 dando	 por	 encerrada	 a	 reunião.	 Agradeceu	 também	 pela	 colaboração	 do

colegiado	durante	seu	período	na	coordenação.
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