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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 MARÇO DE 4 

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

por web conferência, sob a presidência da professora 6 

Kerley Santos Alves, teve início a reunião do Colegiado do 7 

Curso de Mestrado Profissional em Sustentabilidade 8 

Socioeconômica Ambiental, vinculado à Escola de Minas, 9 

com a presença ainda dos professores Aníbal da Fonseca 10 

Santiago, Arnaldo de Oliveira Júnior, Danton Heleno 11 

Gameiro, Mariangela Garcia Praça Leite, Sandra Aparecida 12 

Lima de Moura, Sandra Maria Antunes Nogueira, do técnico 13 

administrativo Pablo Henrique Kelly Campos, e dos 14 

representantes dos discentes, titular Flávio Márcio Alves de 15 

Brito Andrade, para deliberar sobre os assuntos constantes 16 

da Ordem do Dia, objeto da convocação feita previamente 17 

e anexa à presente ata. No item Comunicações, o Flavio 18 

comunicou que ainda não foi informado aos alunos o 19 

resultado da análise do requerimento de extensão de prazo 20 

e foi definido que será feita uma comunicação extraoficial 21 

aos alunos até que a ata seja aprovada em definitivo. O 22 

Pablo comunicou que alguns professores ainda não 23 

acessaram a planilha com as matrículas dos alunos para 24 

deferimento. A profa. Kerley informou que as comissões de 25 

credenciamento e recredenciamento já estão se reunindo.  26 

A professora Kerley deu posse, como membros do 27 

colegiado, aos professores Arnaldo de Oliveira Júnior e 28 

Sandra Aparecida Lima de Moura 1. Processo seletivo. A 29 

comissão de processo seletivo já está discutindo as etapas 30 

de seleção e surgiu a seguinte proposta a ser estudada: 31 

Prova de inglês de caráter eliminatório ou comprovante de 32 

proficiência; Apresentação de pré-projeto  de caráter 33 

classificatório a ser avaliado o grau de inovação, adequação 34 

ao ambiente de trabalho, aderência do projeto as áreas do 35 

programa; apresentação de recursos e Análise de Currículo 36 

baseado em uma planilha de pontuação. 2. Sucupira. Foi 37 

definido que será criado um documento no drive com a 38 

descrição qualitativa do programa no Sucupira, para que 39 

os professores acessem, façam modificações e sugestões. 40 

Será enviado, também, um formulário para preenchimento 41 

com os detalhes das atividades de cada professor. 3. 42 

Análise do Requerimento de aproveitamento de 43 

estudos da aluna Bárbara Emanuelly Santos Souza 44 

Sales. Foi aprovado por unanimidade Requerimento de 45 

aproveitamento de estudos da aluna Bárbara. 4. Criação 46 
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de comissões. Foram criadas as comissões de 47 

nacionalização e internacionalização, de comunicação 48 

interna e externa e de formação e impacto social. 5. 49 

Normas de credenciamento e recredenciamento. Foi 50 

sugerido que seja criado um edital de credenciamento e 51 

recredenciamento baseado nos produtos avaliados pela 52 

CAPES, incluindo iniciação científica, orientação de TCC 53 

entre outros, e com foco nas características do programa. 54 

Foi estabelecido o prazo até 15 de abril de 2021. 6. Ato de 55 

Ad referendum de composição de banca e defesa de 56 

dissertação do aluno Pedro Ribeiro de Oliveira 57 

Franzoni Grossi. Foi aprovado por unanimidade o Ato de 58 

Ad referendum de composição de banca e defesa de 59 

dissertação do aluno Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni 60 

Grossi. 7. Ato de Ad referendum de composição de 61 

banca e defesa de dissertação do aluno Raphael 62 

Ricardo da Silva. Foi aprovado por unanimidade o Ato de 63 

Ad referendum de composição de banca e defesa de 64 

dissertação do aluno Raphael Ricardo da Silva. 8. Outros 65 

assuntos. Foi discutido e sugerido que a bolsa de 66 

mestrado do programa com a FAPEMIG deve ser ofertada 67 

em Edital de seleção especifico. Nada mais havendo a 68 

tratar, às 21:30h, a presidente agradeceu aos demais 69 

presentes e encerrou a reunião. E, para constar, lavrou-se 70 

a presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, 71 

vai assinada pela presidente do colegiado. Ouro Preto,12 72 

de abril de 2020. 73 


