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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 18 DE JANEIRO DE 4 

2021. Aos dezoito dias do mês de janeiro de 2021, às 5 

19:00h, por web conferência, sob a presidência da 6 

professora Kerley Santos Alves, teve início a reunião do 7 

Colegiado do Curso de Mestrado Profissional em 8 

Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental, vinculado à 9 

Escola de Minas, com a presença ainda dos professores 10 

Danton Heleno Gameiro, Mariangela Garcia Praça Leite, do 11 

técnico administrativo Pablo Henrique Kelly Campos, e dos 12 

representantes dos discentes, titular Flávio Márcio Alves de 13 

Brito Andrade e suplente, Welington Ribeiro Aquino 14 

Marques, para deliberar sobre os assuntos constantes da 15 

Ordem do Dia, objeto da convocação feita previamente e 16 

anexa à presente ata. No item Expediente, foi aprovada 17 

por unanimidade a ata da reunião realizada no dia 18 

07/12/2020. Foi colocado em votação e aprovado por 19 

unanimidade a inclusão dos seguintes pontos de pauta: 20 

Aproveitamento de estudos da aluna Barbara Sales; 21 

Criação do Congresso Brasileiro de Sustentabilidade; Data 22 

e formato da disciplina “Seminários 2”; Ato de Ad 23 

Referendum do Convênio com o ITEP e Processo Seletivo. 24 

No item Comunicações, a professora Kerley comunicou 25 

que o projeto da cadeia produtiva do lítio foi aprovado com 26 

uma bolsa de mestrado para o PPGSSA e uma bolsa de 27 

mestrado para o PPG-Biomas. A bolsa de pós-doutorado 28 

não foi aprovada pela nota baixa do programa, sendo que 29 

apenas programas com nota acima de 5 tiveram direito a 30 

essa bolsa. O Wellington comunicou o interesse de criar um 31 

Congresso Brasileiro de Sustentabilidade, a professora 32 

Kerley sugeriu que o congresso seja criado com outras 33 

instituições e com organização do comitê de alunos e 34 

Egressos do PPGSSA. 1. Edital FARA – Receber 35 

alunos estrangeiros com bolsa. Em discussão do 36 

colegiado, chegou-se à conclusão que o programa não tem 37 

administrativas e acadêmicas para a atender as exigências 38 

do Edital, principalmente para disponibilização de 39 

disciplinas obrigatórias e eletivas em língua inglesa. 2. 40 

Edital de publicação discente – Indicação da 41 

dissertação da aluna Alessandra Marques. Foi definido 42 

pelo colegiado que o programa enviará um ofício indicando 43 

a dissertação da aluna Alessandra Marques para publicação 44 

referente da dissertação pelo Edital de publicação discente 45 

da Editora UFOP. 3. Ato de Ad referendum da 46 
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efetivação da parceria com o ITEP. Foi aprovado por 47 

unanimidade, o Ato de Ad referendum da efetivação da 48 

parceria com o ITEP. 4. Sucupira 2020. O professor 49 

Danton sugeriu a criação de um grupo de trabalho para 50 

preenchimento da plataforma Sucupira. A sugestão foi 51 

colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. 5. 52 

Requerimento de aproveitamento de estudos da 53 

aluna Barbara Sales. Foi aprovado por unanimidade 54 

Requerimento de aproveitamento de estudos da aluna 55 

Barbara Sales na disciplina Valoração de Serviços 56 

Ambientais, cursada no Programa de Pós-graduação em 57 

Sustentabilidade e Tecnologia do IFMG. 6. Data e formato 58 

da disciplina Seminários 2. O colegiado solicitou eu o 59 

professor Aníbal apresente outra data e outro formato para 60 

a disciplina “Seminários2”. 7. Processo Seletivo. Antes da 61 

definição do edital e levantamento das vagas de orientação 62 

de cada professor, a professora Mariangela deixou claro a 63 

importância de se fazer um recredenciamento com Edital 64 

público e a professora Kerley vai consultar a PROPP sobre 65 

os critérios de recredenciamento atuais do programa e 66 

possibilidade de alteração para que no início desse 67 

quadriênio os professores sejam recredenciados nos novos 68 

critérios com esses novos critérios. O edital de seleção 69 

anterior será enviado aos membros do colegiado para 70 

leitura e sugestões de mudanças.  8. Definição do 71 

calendário de reuniões mensais. Foi sugerido pela 72 

professora Kerley a criação de um calendário mensal de 73 

reuiões do colegiado, a princípio em toda segunda semana 74 

do mês. A sugestão foi colocada em votação e aprovada 75 

por unanimidade pelo colegiado. 9. Outros assuntos. 76 

Nada mais havendo a tratar, às 21:00h, a presidente 77 

agradeceu aos demais presentes e encerrou a reunião. E, 78 

para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida, 79 

discutida e aprovada, vai assinada pela presidente do 80 

colegiado. Ouro Preto, ___ de ______ de 2020. 81 


