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Ata de reunião – 11ª Reunião do NIEA TM AP 

 
 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro de 2015, às 14:00 

horas, nas dependências do CETA/CODAU, presentes os Senhores Alexandre 

Campos de Oliveira (MPMG), André Luís Teixeira Fernandes (UNIUBE), 

Leonardo Campos de Assis (UNIUBE), Elcides Rodrigues da Cunha (UFTM), 

Patrícia Diniz Martins, Gabriela Carvalho C. Castro (CODAU) e Ivone A. Borges 

(CODAU), conforme lista anexa, e sob a Presidência de André Luís Teixeira 

Fernandes (UNIUBE), iniciados os trabalhos do NIEA TM AP, foram discutidos os 

seguintes pontos: 

1) A Presidência da Executiva considerou importante que a 

Coordenação do I SASGEO (Simpósio Internacional de Águas, Solos e 

Geotecnologias) relatasse a experiência/trabalho do evento, e ficou de contatar a 

coordenação do simpósio para apresentar a este Núcleo relatório, conforme tratado 

na 10.ª Reunião Ordinária do NIEA TM AP; 

2) Patrícia Diniz Martins apresentou relatório da Semana da 

Engenharia Ambiental (UFTM), ocorrida de 9 a 12 de novembro (“Variação 

climática, impacto nos recursos hídricos”), prestando contas, inclusive, da 

divulgação do “NIEA TM AP” (cartazes, redes sociais, camisetas, canecas), e, por 

fim, considerando que os objetivos do evento foram atingidos; 

3) A UFTM fará consulta ao colegiado quanto à possibilidade de realizar 

evento único (Semana da Engenharia Ambiental), resposta que provavelmente 

será apresentada em março/2016, incluindo todas as instituições (UFTM, IFTM e 

UNIUBE); 

4) O CODAU sugeriu a participação da Associação dos Engenheiros 

Ambientais na Semana da Engenharia Ambiental; 
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5) Sobre as necessidades do Município de projetos reestruturantes na 

área de Educação Ambiental, trazidas pelo Professor Doutor Luis Gustavo Ferreira 

Oliveira, na 5.ª RE NIEA TM AP, ficou deliberado que a Presidência do NIEA TM AP 

lhe convidaria para na próxima reunião apresentar ao Núcleo projeto afim e ainda 

que as instituições do NIEA TM AP comparecessem e também apresentassem 

professores, os quais estejam envolvidos em projetos congêneres, ou queiram se 

envolver em ações educacionais sobre o meio ambiente; 

6) Quanto ao curso de capacitação operacional do equipamento GNSS, a 

ser ministrado por Mauro Ferreira Machado (UFTM) e Leonardo Campos de Assis 

(UNIUBE), ficou deliberado que este último Professor apresentará cronograma do 

referido curso na próxima reunião do Núcleo; 

7) Tratou-se sobre a utilização do LABGEO, sendo colocado pelo 

Professor Leonardo Campos de Assis demanda da Unicamp (Curdo: Odontologia), 

para geoprocessamento, visando otimizar ações/trabalhos de saúde bucal; 

8) O Professor Leonardo Campos de Assis ainda apresentou trabalho 

intitulado “A Baixa Vista do Alto”, concluído por Élida Rosa da Silva, que foi bolsista 

NIEA TM AP; 

9) Ficou deliberado que todos os integrantes NIEA TM AP que pleitearam 

e obtiveram bolsas de iniciação cientifica pelo NIEA TM AP preste relatório na 

próxima reunião sobre o andamento/resultado dos estudos; 

10) Foi apresentado ao Núcleo o professor Elcides R. da Silva (UFTM); 

11) Designa-se que a próxima reunião ordinária do NIEA TM AP será no 

dia 15/02/2015, às 14:00 horas, nas dependências LABGEO/CETA; 

12) Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata, que lida e achada 

conforme, será encaminhada via e-mail para conhecimento, apontamentos. 

Anotações, agendamentos e/ou providências de todos os interessados. 


