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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 13 DE JULHO DE 2020. Aos treze dias do mês de julho de 4 

2020, às 18:30h, por web conferência, sob a presidência do 5 

professor Aníbal da Fonseca Santiago, teve início a reunião do 6 

Colegiado do Curso de Mestrado Profissional em 7 

Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental, vinculado à Escola 8 

de Minas, com a presença ainda dos professores, Kerley dos 9 

Santos Alves, Danton Heleno Gameiro, Sandra Maria Antunes 10 

Nogueira, Mariangela Garcia Praça Leite, do técnico 11 

administrativo Pablo Henrique Kelly Campos, e do 12 

representante dos discentes Renato Reis de Oliveira, para 13 

deliberar sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, 14 

objeto da convocação feita previamente e anexa à presente 15 

ata. No item Expediente, foi aprovada, com uma abstenção, a 16 

ata da reunião realizada no dia 05/03/2020. No item 17 

comunicações, o professor Danton comunicou que a defesa 18 

do aluno Adriano Scarpa ocorreu bem, no entanto alguns 19 

alunos tiveram dificuldades para acessar o link da defesa. O 20 

aluno já está providenciando as correções da banca. O 21 

professor Aníbal colocou em votação a inclusão de um novo 22 

item de pauta: requerimento de defesa do aluno Thiago 23 

Rodrigues – a qual foi aprovada. O professor Aníbal mostrou 24 

alguns dados principais da pesquisa com os egressos: carga 25 

horária prática teve nota baixa e que não existe método para 26 

avaliação das disciplinas. Foi sugerido pelo Aníbal modificar o 27 

formato das disciplinas seminários 1, 2 e 3 e adapta-las ao 28 

estilo de qualificações. Comunicou ainda que após os primeiros 29 

dois anos do quadriênio é de extrema importância continuar o 30 

desenvolvimento das atividades planejadas. ORDEM DO DIA. 31 

1. Deliberação dos alunos. A aluna Simone alegou que o 32 

professor mudou a metodologia da disciplina Energia de Pluri-33 

fontes e Bacias Hidrográficas no meio do semestre. A 34 

reclamação não foi aceita pelo colegiado, com seguinte 35 

argumento, o critério de avaliação inicial sempre foi o artigo. 36 

Foi definido que será enviado um e-mail para aluna para que 37 

entre em contato com o professor solicitando o envio do artigo 38 

melhorado para aprovação na disciplina. 2. Discussão sobre 39 

os efeitos da pandemia e o planejamento sobre o 40 

possível retorno das atividades. Saiu de uma minuta 41 

discutida na câmara, relativo ao questionário aplicado aos 42 

alunos da pós-graduação da UFOP. O questionário mostrou que 43 

é possível o retorno remoto das disciplinas a critério do 44 

colegiado e do professor. A professora Mariangela disse que 45 

disciplinas que não possuem campo e atividades laboratoriais 46 

são viáveis de serem ofertadas. O professor Danton disse que 47 

deverá ser feito um plano de ensino ajustado ao ensino 48 

remoto. A professora Kerley sugeriu que seja enviado um e-49 

mail com as observações sobre como deverá ser feito o ensino 50 
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remoto por parte do professor.  O colegiado definiu que será 51 

enviado um e-mail com as orientações para os professores 52 

atentando aos detalhes da resolução CEPE em questão, para 53 

que o professor avalie a possibilidade de adequação da 54 

disciplina ao ensino remoto. A professora Mariangela disse que 55 

é necessário um tempo para o professor adaptar a disciplina. 56 

Sobre o aluno Edgard, que está com a dissertação pronta para 57 

defender, faltando somente a disciplina seminários III, foi 58 

informado que assim que o semestre letivo for retomado ele 59 

poderá apresentar o seminário III para completar seus créditos 60 

e poderá realizar a defesa. Sobre a prorrogação de prazo de 61 

defesa, o colegiado informou que ninguém será prejudicado 62 

com a pandemia e que os possíveis requerimentos de 63 

prorrogações podem ser analisados até setembro. Sobre 64 

pedido de extensão da aluna Fernanda Viegas, o colegiado 65 

decidiu que irá analisar em setembro com os demais 66 

requerimentos. 3. Substituição da coordenação no período 67 

de férias. No período de férias do professor Aníbal da 68 

Fonseca Santiago, 16/07/2020 a 30/07/2020, o colegiado 69 

aprovou por unanimidade a substituição pela professora Kerley 70 

dos Santos Alves. 4. Requerimento de defesa e 71 

composição de banca o aluno Thiago Rodrigues 72 

Cavalcanti. O colegiado aprovou por unanimidade o 73 

requerimento de defesa e composição de banca do aluno 74 

Thiago Rodrigues Cavalcanti. 5. Outros assuntos. A 75 

professora Sandra sugeriu que a disciplina Seminário II seja 76 

alterada para uma qualificação, o professor Aníbal sugeriu que 77 

seja alterado somente o formato da disciplina, semelhante a 78 

uma qualificação, e a professora Kerley achou viável a 79 

mudança. A professora Mariangela sugeriu a criação de um 80 

grupo do whatsapp para facilitação de comunicação do entre os 81 

membros do colegiado. Nada mais havendo a tratar, às 82 

20:00h, o presidente agradeceu aos demais presentes e 83 

encerrou a reunião. E, para constar, lavrou-se a presente ata 84 

que, depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pelo 85 

presidente do colegiado. Ouro Preto, 12 de agosto de 2020. 86 
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