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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-1 

GRADUAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE 2 

SOCIOECONÔMICA AMBIENTAL – MESTRADO 3 

PROFISSIONAL - REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO 4 

DE 2020. Aos sete dias do mês de novembro de 2020, às 5 

19:00h, por web conferência, sob a presidência da 6 

professora Kerley Santos Alves, teve início a reunião do 7 

Colegiado do Curso de Mestrado Profissional em 8 

Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental, vinculado à 9 

Escola de Minas, com a presença dos professores Aníbal da 10 

Fonseca Santiago, Danton Heleno Gameiro, Mariangela 11 

Garcia Praça Leite, do técnico administrativo Pablo 12 

Henrique Kelly Campos, e dos representantes dos 13 

discentes, titular Flávio Márcio Alves de Brito Andrade e 14 

suplente Welington Ribeiro Aquino Marques, para deliberar 15 

sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, objeto da 16 

convocação feita previamente e anexa à presente ata. No 17 

item Expediente, foi aprovada, com uma abstenção, a ata 18 

da reunião realizada no dia 09/11/2020. No item 19 

Comunicações, a professora Kerley comunicou que o 20 

projeto da cadeia produtiva do lítio, ligado ao programa, foi 21 

aprovado, parabenizando a Mariangela pelos esforços na 22 

submissão do projeto. A professora Kerley comunicou, 23 

ainda, que os dados do recoleta foram enviados sem 24 

demais problemas, o recoleta foi o novo período 25 

disponibilizado pela CAPES para alterações e 26 

complementações para o envio dos dados quantitativos e 27 

qualitativos na plataforma Sucupira, sendo os textos 28 

revisados e algumas considerações inseridas. 1. Ato de Ad 29 

referendum criando a cadeira de representante 30 

discente suplente. Foi aprovado por unanimidade o Ato 31 

de Ad referendum criando a cadeira de representante 32 

discente suplente. 2. Ato de Ad referendum de posse 33 

dos representantes discentes, titular e suplente. Foi 34 

aprovado por unanimidade o Ato de Ad referendum de 35 

posse dos representantes discentes, titular e suplente. A 36 

profa. Kerley explicou que foi realizada uma eleição dentre 37 

os alunos do Mestrado. Os 3 alunos inscritos ficaram na 38 

seguinte colocação: Renato Reis, 1º colocado, Flávio 39 

Andrade, 2º colocado e Wellington Ribeiro 3º colocado. No 40 

entanto, o aluno mais votado declarou-se impossibilitado 41 

de assumir a representação, sendo convocados o 2º e o 3º 42 

colocados para as vagas de representante discente titular 43 

e suplente, respectivamente. 3. Ato de Ad referendum 44 

do requerimento de defesa e composição de banca 45 

do aluno Tiago Nascimento. Foi aprovado por 46 
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unanimidade, sem o nome do coorientador, o Ato de Ad 47 

referendum do requerimento de defesa e composição de 48 

banca do aluno Tiago Nascimento. 4. Ato de Ad 49 

referendum do requerimento de defesa e composição 50 

de banca da aluna Lorena Drumond. Foi aprovado por 51 

unanimidade o Ato de Ad referendum do requerimento de 52 

defesa e composição de banca da aluna Lorena Drumond. 53 

5. Análise do comprovante de proficiência do 54 

aluno Raphael da Silva. Foi aprovado por unanimidade o 55 

comprovante de proficiência do aluno Raphael da Silva. 6. 56 

Aproveitamento de Créditos da aluna Barbara Sales. 57 

O colegiado aprovou por unanimidade o aproveitamento de 58 

créditos da aluna Bárbara Sales na disciplina “Avaliação de 59 

Impactos Ambientais” cursada no IFMG. O colegiado 60 

comunicou que para a disciplina “Valoração de Serviços 61 

Ambientais” também cursado no IFMG, deverá ser feito o 62 

pedido para aproveitamento de estudos, já que a ementa 63 

da disciplina é idêntica à do programa. 7. Convite do Prof. 64 

Dr. Carlos Barreira Martinez para conversar sobre a 65 

possiblidade de composição de uma rede de 66 

mestrado profissional - explanação da convidada 67 

Profa. Ana Letícia, que intermediou o contato. A 68 

professora Ana Letícia intermediou o contato com o 69 

professor Carlos Martinez sobre a possibilidade de o 70 

programa fazer parte de um mestrado profissional em 71 

rede. O contato foi apenas inicial e demais detalhes 72 

deverão ser explanados para se dar continuidade à 73 

proposta. Com isso, as conversas devem continuar para a 74 

definição e esclarecimentos de alguns pontos. Inicialmente, 75 

os membros do Colegiados entenderam que a possibilidade 76 

parece interessante, visto que os mestrados em rede têm 77 

grande crescimento a curto e médio prazo. 8. Interesse 78 

do professor Paulo Martins em ser professor 79 

voluntário. O colegiado é favorável à continuidade do 80 

professor Paulo Martins como voluntário no programa, a 81 

princípio, até o término da orientação dos seus alunos, em 82 

março de 2022. Nesse caso, os trâmites legais devem ser 83 

cumpridos assim que o professor se aposentar, para que o 84 

plano de trabalho seja analisado pelo colegiado. 4. Outros 85 

assuntos. Flávio informa que, num trabalho conjunto à 86 

coordenadora e ao colega Wellington, foi enviado um 87 

formulário para alunos e egressos, com alguns objetivos: 88 

manter contato com os egressos, saber da importância que 89 

o mestrado teve na vida e na carreira dos mesmos, além 90 

de avaliar o curso entre os alunos atuais e os ex-alunos. 91 

Informa que, até o momento, receberam 35 respostas. O 92 
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Pablo comunicou que todos os alunos matriculados na 93 

disciplina “Seminários 1” serão matriculados na disciplina 94 

“Seminários 2”, o formato da disciplina ainda será definido 95 

pelos professores. Flávio apresentou proposta aprovada 96 

em consulta aos alunos do mestrado para que a disciplina 97 

ministrada pela profa. Kerley seja oferecida em caráter 98 

obrigatório, e não eletivo como em 2020. Face à proposta, 99 

os membros iniciaram uma discussão mais ampla, visando 100 

outras mudanças na grade. O assunto será retomado em 101 

2021. Nada mais havendo a tratar, às 20:30h, a presidente 102 

agradeceu aos demais presentes e encerrou a reunião. 103 

Para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida, 104 

discutida e aprovada, vai assinada pela presidente do 105 

colegiado. Ouro Preto, ___ de ______ de 2020. 106 


