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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-1 
GRADUAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE SOCIOECONÔMICA 2 
AMBIENTAL – MESTRADO PROFISSIONAL - REALIZADA 3 
EM 05 DE ABRIL DE 2018. Aos cinco dias do mês de abriu de 4 
2018, às 13:30h, na sala 23 do Núcleo PROÁGUA, no prédio dos 5 
laboratórios da Escola de Minas, no Campus Morro do Cruzeiro, 6 
sob a presidência do professor Aníbal da Fonseca Santiago, teve 7 
início a reunião do Colegiado do Curso de Mestrado Profissional 8 
em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental, vinculado ao 9 
núcleo PROÁGUA/UFOP, com a presença ainda dos professores 10 
Danton Heleno Gameiro e Mariangela Garcia Praça Leite, para 11 
deliberar sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, objeto 12 
da convocação feita previamente e anexa à presente ata. No 13 
item Expediente, foi aprovada, por unanimidade, a ata da 14 
reunião realizada no dia 31 de janeiro de 2018. Em seguida, a 15 
presidência fez as seguintes Comunicações: 1) Comunicou 16 
que o processo seletivo foi finalizado e que a maioria dos 17 
professores participou das etapas, vinte e um alunos foram 18 
selecionados e as disciplina já tiveram início. Comunicou que foi 19 
criado o PROAP institucional para os mestrados profissionais, 20 
realizou reunião com o Cláudio Lana sobre os recursos do 21 
programa que estão em contas na Fundação Gorceix e que 22 
serão enviados os convênios para análise completa. O professor 23 
Danton comunicou que não aposentará nesse período. ORDEM 24 
DO DIA. 1. Requerimento do aluno Raphael Ricardo Silva 25 
para aproveitamento de créditos. O colegiado do curso 26 
aprovou por unanimidade o aproveitamento de créditos das 27 
disciplinas de códigos PEA525, PEA516, PEA521 e PEA539 do 28 
aluno Raphael Ricardo Silva. 2. Plataforma sucupira. Sobre o 29 
credenciamento de novos docentes para o programa, foi 30 
discutido as possíveis regras para o credenciamento como 31 
publicações, projetos de pesquisa e extensão, participação em 32 
concelhos, entre outros, e ficou definido que o professor Aníbal 33 
irá elaborar um edital para o credenciamento de novos 34 
docentes. 3. Dissertação do falecido Caio Márcio de 35 
Benício Rocha. A professora Mariangela disse que corrigiu 36 
apenas alguns capítulos da dissertação, tais capítulos ainda não 37 
tinham figuras, gráficos e tabelas e não havia referências. O 38 
professor Danton disse que a análise de tal questão caberia a 39 
um colegiado superior. Foi definido pelo colegiado que seria 40 
enviado um e-mail ao Rispoli, solicitando a dissertação em 41 
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mídia digital e ainda, perguntando a ele, quais modificações 42 
foram feitas, quais conteúdos e capítulos foram anexados, 43 
quem formatou e como foi feito.    4. Outros assuntos. Foi 44 
definido que os professores, Vera e Alberto, que manifestaram 45 
interesse em participar do colegiado do curso serão convocados 46 
via ofício e os departamentos comunicados, também via ofício. 47 
Foi definido, ainda, que os professores Mariangela e Danton 48 
continuarão como membros do colegiado e um aluno fará parte, 49 
totalizando 7 membros, contando o secretario do programa. 50 
Nada mais havendo a tratar, às 14:40h, o presidente agradeceu 51 
aos demais presentes e encerrou a reunião. E, para constar, 52 
lavrou-se a presente ata que, depois de lida, discutida e 53 
aprovada, vai assinada por todos os presentes. Ouro Preto, 54 
________ de _________________ de ______. 55 
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