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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 19 DE OUTUBRO DE 2020. Aos dezenove dias do mês de 4 

outubro 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 ainda dos professores Aníbal da 9 

Fonseca Santiago, Danton Heleno Gameiro, Mariangela Garcia 10 

Praça Leite, do técnico administrativo Pablo Henrique Kelly 11 

Campos, e do representante dos discentes Renato Reis de 12 

Oliveira, para deliberar sobre os assuntos constantes da Ordem 13 

do Dia, objeto da convocação feita previamente e anexa à 14 

presente ata. No item Expediente, foram aprovadas, pôr 15 

unanimidade, as atas das reuniões realizadas nos dias 16 

08/09/2020 às 18:30h e 08/09/2020 às 19:00h. Foi colocado 17 

em votação a inclusão de dois pontos de pauta, que foram 18 

aprovados por unanimidade, sendo eles: Ato de Ad 19 

Referendum do requerimento de defesa de dissertação e 20 

composição de banca do aluno Renato Reis de Oliveira e 21 

Análise da proposta de disciplina a ser ministrada por professor 22 

visitante. ORDEM DO DIA. 1. Inclusão de pessoas com 23 

deficiência auditiva, considerando como segunda língua 24 

o português, no processo seletivo do programa. O 25 

colegiado orientou que a PROPP deve fazer uma consulta oficial 26 

a CAPES, sobre como ela entende essa questão, já que, desde 27 

o princípio, a questão sobre a segunda língua foi orientação da 28 

CAPES. 2. Análise do requerimento de substituição de 29 

orientador da aluna Carolina dos Santos Rodrigues. O 30 

colegiado aprovou por unanimidade o requerimento de 31 

substituição de orientador da aluna Carolina dos Santos 32 

Rodrigues. 3. Normas de recredenciamento: sugestão de 33 

obrigatoriedade de uma submissão de artigo por ano por 34 

aluno orientado. A professora Mariangela sugeriu que seja 35 

feita uma análise das produções e atividades que tem maior 36 

reflexo na pontuação do programa na avaliação da CAPES, com 37 

isso definir o critério de recredenciamento baseados nesses 38 

pontos principais. Além disso foi pontuado que o foco maior 39 

deve ser nos produtos técnicos/tecnológicos. O colegiado 40 

acatou a sugestão da professora. A professora Mariangela 41 

sugeriu que seja feito um edital para credenciamento de novos 42 

docentes com o número de vagas definidos. 4. Adesão ao 43 

Projeto do Plano de Desenvolvimento da Pós-Graduação 44 

FAPEMIG/CAPES. A professora Mariângela com colaboração 45 

da professora Kerley, enviou um projeto em conjunto com o 46 

PPGEM na área de sustentabilidade na cadeia produtiva do lítio. 47 

O colegiado, por unanimidade, referendou o envio do projeto.   48 

5. Definição dos produtos a serem submetidos no “Edital 49 

para publicação de livros eletrônicos. A professora 50 
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Mariangela sugeriu que seja enviado um e-mail para os alunos 51 

com trabalhos elegíveis e, a partir do interesse dos alunos, 52 

definir quais trabalhos serão submetidos no edital. 6. 53 

Definição do evento mensal do programa. O colegiado 54 

aprovou por unanimidade o evento mensal do programa com o 55 

título “Diálagos: Sustentabilidade e bem estar”, além disso, 56 

deverá ser feito uma tentativa de formalização do evento na 57 

PROEX, além de contar como créditos aos alunos, possibilidade 58 

que deverá ser discutida e definida mais à frente. 7. Proposta: 59 

Comissão composta pelo representante discente, 60 

secretário e coordenador para manter um grupo em 61 

aplicativo com contato dos egressos como forma de 62 

acompanhamento, cadastro no site do egresso com os 63 

dados profissionais entre outros, tornar obrigatório o 64 

preenchimento do formulário antes da defesa. O colegiado 65 

aprovou por unanimidade a proposta. 8. Proposta de 66 

disciplina ministrada por um professor visitante. O 67 

colegiado aprovou por unanimidade a proposta de disciplina 68 

ministrada por um professor visitante. 9. Ato de Ad 69 

Referendum de defesa de dissertação e composição de 70 

Banca do aluno Renato Reis de Oliveira. O colegiado 71 

aprovou por unanimidade o Ato de Ad Referendum de defesa 72 

de dissertação e composição de Banca do aluno Renato Reis de 73 

Oliveira. 11. Outros assuntos. Nada mais havendo a tratar, 74 

às 20:30h, a presidente agradeceu aos demais presentes e 75 

encerrou a reunião. E, para constar, lavrou-se a presente ata 76 

que, depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pela 77 

presidente do colegiado. Ouro Preto, ___ de ______ de 2020. 78 


