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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 08 DE FEVEREIRO DE 4 

2021. Aos oito dias do mês de fevereiro de 2021, às 19:00h, 5 

por web conferência, sob a presidência da professora Kerley 6 

Santos Alves, teve início a reunião do Colegiado do Curso de 7 

Mestrado Profissional em Sustentabilidade Socioeconômica 8 

Ambiental, vinculado à Escola de Minas, com a presença ainda 9 

dos professores Aníbal da Fonseca Santiago, Danton Heleno 10 

Gameiro, Mariangela Garcia Praça Leite, Sandra Maria 11 

Antunes Nogueira, do técnico administrativo Pablo Henrique 12 

Kelly Campos, e dos representantes dos discentes, titular 13 

Flávio Márcio Alves de Brito Andrade, para deliberar sobre os 14 

assuntos constantes da Ordem do Dia, objeto da convocação 15 

feita previamente e anexa à presente ata. No item 16 

Comunicações, o Flavio comunicou que foi realizado o envio 17 

de um formulário para os alunos e egressos com uma força 18 

tarefa para entram em contato com os alunos que ainda não 19 

haviam preenchido o formulário, assim, enriquecendo os 20 

dados que serão usados no acompanhamento dos alunos e 21 

egressos e, também, utilizados na plataforma sucupira. A 22 

profa. Kerley comunicou que está aberto o Edital PROAF, que 23 

receberá pessoas de Moçambique a fim de qualifica-los como 24 

professores, até o final de março. A profa. Kerley comunicou, 25 

ainda que existe uma mobilização dos demais programas do 26 

país para que a coleta da CAPES seja feita somente em 2022. 27 

1. Credenciamento e recredenciamento. A profa. 28 

Mariangela sugeriu que o credenciamento e 29 

recredenciamento seja feito de 4 em 4 anos. O prof. Aníbal 30 

pontuou que as normas atuais estão bem simples e pouco 31 

exigentes e que foram pensadas dessa forma devido a 32 

situação de quando foram criadas. O prof. Danton concluiu 33 

que foi a maneira de dar oportunidades aos novos professores 34 

que estavam chegando na instituição e sugeriu que fossem 35 

criadas categorias de para que cada professor possa atuar de 36 

forma distinta, como por exemplo professores permanentes, 37 

colaboradores e visitantes e que os critérios de 38 

credenciamento e recredenciamento também seja diferente 39 

para cada categoria. Foi colocada em votação e aprovada por 40 

unanimidade a criação de uma comissão de credenciamento 41 

e recredenciamento, que irá criar as normas e avaliar as 42 

solicitações dos professores interessados em permanecer e 43 

ingressar em qualquer categoria criada. Foi definido, 44 

também, que a comissão deverá criar um leque de produtos 45 

técnicos e tecnológicos e isso influenciará nas disciplinas de 46 

seminários e, também, no credenciamento e 47 

recredenciamento. A comissão será composta inicialmente 48 
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pelos professores Danton, Kerley e Mariangela. 2. Período 49 

2021/1 – Calendário e disciplinas ofertadas. Foram 50 

aprovados por unanimidade pelo colegiado, que nesse 51 

semestre, serão ofertadas somente disciplinas já aprovadas 52 

anteriormente. O período letivo está previsto para iniciar em 53 

02/03/2021 e terminar em 11/07/2021. Foi aprovado, 54 

também por unanimidade, que as matrículas serão realizadas 55 

por formulário eletrônico e os orientadores receberão uma 56 

planilha para deferirem ou indeferirem a matrícula dos seus 57 

orientandos, no período de 22/03/2021 a 26/03/2021. 3.58 

 Edital de seleção 2021. Foi aprovado por 59 

unanimidade, a criação da comissão de processo seletivo para 60 

definir os critérios de seleção e elaborar o edital. A comissão 61 

será composta inicialmente pelos profs. Aníbal, Kerley e 62 

Sandra, pelo tec. Pablo e pelos representantes discentes 63 

Flávio e Welington. 4. Análise dos requerimentos de 64 

extensão de prazo. Foi aprovado por unanimidade a 65 

extensão de prazo de 6 meses para os alunos Angélica 66 

Aparecida Sezini, Camila Magri Bertolin, Daniela Lara Martins, 67 

Danielle dos Santos Ribeiro Correia, Edgard Souza Mattos, 68 

Fernanda Maia Oliveira, Laís dos Santos Pacheco, Lilian do 69 

Socorro Pires da Silva Lopes, Marisa do Carmo Reis de 70 

Oliveira, Pedro Henrique Alves de Brito Lisboa, Simone 71 

Fernandes Machado, Thiago José Vieira da Costa, Victor Paulo 72 

Santos Rodrigues, Vinícius Macedo de Souza e de 3 meses 73 

para os alunos Alessandra Maciel Quirino,  Breno Aguiar de 74 

Paula, Carlos Wagner Horta Santos Pereira e Fernanda 75 

Gomide Viegas. 5. Parcerias com instituições. Foi definido 76 

pelo colegiado que o programa deve buscar e formalizar 77 

parceiras com as empresas e dar ampla divulgação no site. 6. 78 

Outros assuntos. Será feita uma cobrança incisiva para 79 

cumprimento do prazo de 24 meses para defesa. Será 80 

enviado aos professores um formulário para coletar dados a 81 

serem adicionados na parte qualitativa do Sucupira. Nada 82 

mais havendo a tratar, às 21:00h, a presidente agradeceu 83 

aos demais presentes e encerrou a reunião. E, para constar, 84 

lavrou-se a presente ata que, depois de lida, discutida e 85 

aprovada, vai assinada pela presidente do colegiado. Ouro 86 

Preto, 12 de abril de 2020. 87 


