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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 AGOSTO DE 4 

2020. Aos doze dias do mês de agosto de 2020, às 18:30h, 5 

por web conferência, sob a presidência da professor Aníbal 6 

da Fonseca Santiago, 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, Danton Heleno 10 

Gameiro, Sandra Maria Antunes Nogueira, Mariangela 11 

Garcia Praça Leite, do técnico administrativo Pablo 12 

Henrique Kelly Campos e do representante dos discentes 13 

Renato Reis de Oliveira, para deliberar sobre os assuntos 14 

constantes da Ordem do Dia, objeto da convocação feita 15 

previamente e anexa à presente ata. No item Expediente, 16 

foi aprovada por unanimidade a ata da reunião realizada 17 

no dia 13/07/2020 e, com duas abstenções, a ata da 18 

reunião realizada no dia 20/07/2020.  ORDEM DO DIA. 1. 19 

Análise dos planos de ensinos das disciplinas 20 

ofertadas remotamente nos períodos 2020/1 e 21 

2020/2. A professora Mariangela comentou que existem 22 

limitações técnicas na plataforma Moodle, o que poderia 23 

gerar problemas no ensino remoto. O professor Aníbal 24 

comentou que a ferramenta de gravação do Google Meet 25 

não estará mais disponível para as defesas e a Mariangela 26 

disse que as reuniões terão somente 1 hora a partir de 27 

setembro com o termino do contrato com o Gsuit. O 28 

colegiado alertou que a estrutura e as ferramentas 29 

disponibilizadas pelo NTI podem não ser suficientes para o 30 

pleno funcionamento do ensino remoto. Aníbal comentou 31 

que é o risco, mas disse que preciso correr esse risco e 32 

contar com outras ferramentas auxiliares. Mariangela 33 

comentou que as bibliografias para o ensino remoto devem 34 

ser disponibilizadas online e que é preciso tomar cuidado 35 

com os direitos autorais e de preferência trabalhar com 36 

materiais de domínio público e o professor Danton sugeriu 37 

criar e-books das disciplinas com o material didático do 38 

próprio professor. Os planos de ensinos das disciplinas 39 

“SEA104-Metodologia Científica”, “SEA501 Seminários I”, 40 

“SEA502-Seminários III”, “SEA615-Educação, Percepção e 41 

Interpretação Ambiental” e “SEA614-Manejo de Águas 42 

Pluviais Urbanas” foram aprovados por unanimidade e sem 43 

restrição. As disciplinas “SEA604-Energia de Pluri-Fontes e 44 

Bacia Hidrográfica”, “SEA608-Interdisciplinaridade e 45 

Tomada de Decisão”, “SEA605-Tópicos Especiais: Análise e 46 
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gestão de Riscos” e “SEA607-Constitucionalismo Dialógico” 47 

foram aprovadas com a restrição de que os professores 48 

devem colocar nos planos de ensino referências 49 

bibliográficas básicas de domínio público e as ferramentas 50 

remotas utilizadas na disciplinas. 2. Outros assuntos. 51 

Aníbal disse para o Renato alertar aos alunos que os 52 

professores devem entregar o plano de ensino nas 53 

primeiras aulas. Mariangela orientou a divulgar os tutoriais 54 

sobre a plataforma Moodle e as ferramentas da instituição 55 

para o ensino remoto. Aníbal comunicou o fim do seu 56 

mandato no dia 21/09/2020 e que deverá ser realizada a 57 

convocação para eleição do próximo coordenador. Nada 58 

mais havendo a tratar, às 20:00h, o presidente agradeceu 59 

aos demais presentes e encerrou a reunião. E, para 60 

constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida, 61 

discutida e aprovada, vai assinada pelo presidente do 62 

colegiado. Ouro Preto, 08 de setembro de 2020. 63 
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