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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 09 DE NOVEMBRO DE 2020. Aos nove dias do mês de 4 

novembro de 2020, às 19:00h, por web conferência, sob a 5 

presidência da professora Kerley Santos Alves, teve início a 6 

reunião do Colegiado do Curso de Mestrado Profissional em 7 

Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental, vinculado à Escola 8 

de Minas, com a presença dos professores Aníbal da Fonseca 9 

Santiago, Danton Heleno Gameiro, Mariangela Garcia Praça 10 

Leite, do técnico administrativo Pablo Henrique Kelly Campos, e 11 

do representante dos discentes Renato Reis de Oliveira, para 12 

deliberar sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, objeto 13 

da convocação feita previamente e anexa à presente ata. No 14 

item Expediente, foi aprovada, por unanimidade, a ata da 15 

reunião do dia 19/10/2020. ORDEM DO DIA. 1. Análise do 16 

prazo de entrega da versão final da dissertação. Foi 17 

definido na reunião da pós-graduação da PROPP que o prazo 18 

ideal para entrega da versão final é de 3 meses e, caso o período 19 

seja insuficiente, o colegiado tem autonomia para definir caso a 20 

caso a extensão desse prazo. Essa mudança vai ser enviada para 21 

reunião do CEPE. 2. Re-coleta CAPES/Sucupira. A 22 

professora Kerley fará a revisão dos três últimos anos e tentará 23 

enriquecer ainda mais o texto com foco nos itens que mais 24 

geram pontuação. Os professores Aníbal, Danton e Mariangela 25 

fizeram um resumo geral, destacando os pontos positivos, os 26 

pontos que podem ser explorados e os pontos a serem 27 

melhorados. 3. Apresentação de indicadores do programa 28 

pela professora Vera Lúcia de Miranda Guarda. A 29 

professora Vera apresentou um documento que conta com a 30 

aplicação de uma Matriz SWOT, que aponta as forças, as 31 

fraquezas, as ameaças e as oportunidades do programa. Vera 32 

destacou que o material é um documento inicial e foi 33 

apresentado ao Colegiado para que houvessem modificações 34 

que retratassem melhor o panorama do programa, baseado na 35 

visão dos demais membros do Colegiado. O professor Danton 36 

sugeriu que os itens com maior pontuação na avaliação da 37 

CAPES sejam os indicadores dessa matriz SWOT, assim o 38 

programa poderia atacar os principais pontos. A professora 39 

Mariangela destacou que a história do programa é 40 

importantíssima para o processo de evolução e fez um resumo 41 

de todos os coordenadores e turmas que passaram pelo 42 

programa até a posse da professora Kerley. A professora 43 

Mariangela sugeriu que a Kerley acesse o documento de área 44 

relativo ao nosso programa e disse que a matriz SWOT feita a 45 

partir desse documento, poderia ser o melhor caminho para uma 46 

avaliação interna mais clara do programa. A professora Kerley 47 

sugeriu uma força tarefa para que os professores atualizem o 48 

currículo Lattes e a professora Mariangela frisou que os produtos 49 

técnicos devem ser colocados no currículo, porque muitos 50 
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professores não atualizavam esses produtos, que tem peso 51 

elevado para o nosso programa. A professora Mariangela 52 

destacou que vários professores são tutores do PET e isso deve 53 

ser explicitado no texto a ser enviado para a CAPES, além de 54 

várias outras atividades que podem, também, serem 55 

destacadas. O professor Aníbal destacou que a publicação com 56 

os alunos é boa, o problema é o baixo número de defesas e a 57 

alta evasão, esses pontos que devem ser melhorados. A 58 

professora Mariangela disse que deve estar claro nos relatórios 59 

que a maioria dos projetos do PPGSSA é vinculado a empresas, 60 

sendo um destaque nesse quesito, por se tratar de um mestrado 61 

profissional. O professor Aníbal citou as empresas que fornecem 62 

algum financiamento aos projetos do PPGSSA e esses projetos 63 

foram na plataforma Sucupira   4. Outros assuntos. A 64 

professora Kerley recebeu contato da esposa do aluno falecido, 65 

com isso, foi sugerido por ela, que o programa faça uma 66 

homenagem simbólica ao aluno sem defesa, destacando o seu 67 

percurso no programa, convidando a família, professores que 68 

conviveram com ele e os alunos da turma. A professora Kerley 69 

especulou a possibilidade de ser dado o título ao aluno sem a 70 

defesa da dissertação e o professor Danton disse que o 71 

Colegiado tem autonomia para definir como terminar o curso. A 72 

professora Mariangela disse que seria mais interessante a 73 

elaboração de um artigo para a conclusão do mestrado e o aluno 74 

poderia receber o título de mestre.  O professor Danton sugeriu 75 

a possibilidade de ser dado o título de especialista. A professora 76 

Mariangela disse que o trabalho não foi concluído para isso, 77 

citando a possibilidade da elaboração de um artigo para a 78 

conclusão do trabalho. Nada mais havendo a tratar, às 20:30h, 79 

a presidente agradeceu aos demais presentes e encerrou a 80 

reunião. E, para constar, lavrou-se a presente ata que, depois 81 

de lida, discutida e aprovada, vai assinada pela presidente do 82 

colegiado. Ouro Preto, ___ de ______ de 2020. 83 


