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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 12 DE ABRIL DE 4 

2021. Aos doze dias do mês de abril 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, Sandra Aparecida Lima de Moura, Sandra Maria 12 

Antunes Nogueira, do técnico administrativo Pablo 13 

Henrique Kelly Campos, e dos representantes dos 14 

discentes, titular Flávio Márcio Alves de Brito Andrade, para 15 

deliberar sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, 16 

objeto da convocação feita previamente e anexa à presente 17 

ata. No item Expediente, foi aprovada a ata da reunião 18 

realizada no dia 08/02/2021 com uma abstenção e a ata 19 

do dia 08/03/2021 por unanimidade. Foi pedido a inclusão 20 

e aceito por unanimidade quatro pontos de pautas: 21 

Proposta de estrutura para relatório de qualificação, 22 

Alinhamento com representantes dos alunos da turma da 23 

FEAM, Equivalência das disciplinas “Sustentabilidade 24 

Socioeconômica Ambiental” e “Conceitos e Instrumentos 25 

em Engenharia Sustentável” e Ato de Ad Referendum de 26 

recondução. No item Comunicações, a profa. Kerley 27 

comunicou que a profa. Renata, pró-reitora da PROPPI, fez 28 

uma série de perguntas sobre o planejamento estratégico 29 

e que foi repassado para ela toda a articulação do 30 

programa relativo a esse assunto. A profa. Comunicou, 31 

ainda, que as reuniões das comissões estão acontecendo e 32 

que estão surgindo possibilidades de várias parcerias com 33 

outras instituições. 1. Ato de Ad Referendum - 34 

Recondução do professor Danton Heleno Gameiro. 35 

Foi aprovado por unanimidade o Ato de Ad Referendum - 36 

Recondução do professor Danton Heleno Gameiro como 37 

membro do colegiado. 2. Análise dos pedidos de 38 

Inclusão de Orientador dos Alunos Isabel Francisco, 39 

Thiago João, Caroline dos Santos e Fábio Santana. 40 

Foram aprovados por unanimidade os pedidos de Inclusão 41 

de Orientador dos Alunos Isabel Francisco, Thiago João, 42 

Caroline dos Santos e Fábio Santana. 3.  Equivalência das 43 

disciplinas “Sustentabilidade Socioeconômica 44 

Ambiental” e “Conceitos e Instrumentos em 45 

Engenharia Sustentável”. Foi aprovado por unanimidade 46 
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a Equivalência das disciplinas “Sustentabilidade 47 

Socioeconômica Ambiental” e “Conceitos e Instrumentos 48 

em Engenharia Sustentável”. 4. Encaminhamento da 49 

análise da dissertação do Caio Márcio. Foi aprovado 50 

por unanimidade que o colegiado fará uma consulta a 51 

orientadora profa. Dra. Mariangela Garcia Praça Leite sobre 52 

a possibilidade de a mesma repassar toda responsabilidade 53 

ao colegiado, para que ele possa criar uma banca e analisar 54 

o trabalho. A profa. Sandra Moura destacou que todo o 55 

investimento da máquina pública deve retornar para a 56 

sociedade de alguma forma e isso se daria com a 57 

publicação do trabalho. 5. Alinhamento com 58 

representantes dos alunos da turma da FEAM. Foi 59 

aprovado por unanimidade que o colegiado fará um 60 

levantamento da situação dos alunos das turmas passadas 61 

e definir qual será a melhor forma de possibilitar o 62 

reingresso destes alunos. 6. Proposta de estrutura para 63 

relatório de qualificação. Foi aprovado por unanimidade 64 

a proposta de estrutura para relatório de qualificação. O 65 

arquivo deve ter no máximo 50 páginas. 7. Coleta Capes 66 

- Sucupira. Foi definido que os dados da coleta serão 67 

enviados aos membros do colegiado para uma última 68 

leitura. 8. Outros assuntos. Nada mais havendo a tratar, 69 

às 21:30h, a presidente agradeceu aos demais presentes e 70 

encerrou a reunião. E, para constar, lavrou-se a presente 71 

ata que, depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada 72 

pela presidente do colegiado. Ouro Preto, 14 de junho de 73 

2020. 74 


