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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

PÓS-GRADUAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE 2 

SOCIOECONÔMICA AMBIENTAL – MESTRADO 3 

PROFISSIONAL - REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 4 

2020. Aos vinte dias do mês de julho de 2020, às 5 

18:30h, por web conferência, sob a presidência da 6 

professora Kerley dos Santos Alves, teve início a reunião 7 

do 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, Sandra Maria Antunes Nogueira, 11 

do técnico administrativo Pablo Henrique Kelly Campos e 12 

do representante dos discentes Renato Reis de Oliveira, 13 

para deliberar sobre os assuntos constantes da Ordem do 14 

Dia, objeto da convocação feita previamente e anexa à 15 

presente ata. ORDEM DO DIA. 1. Calendário 2020/1, 16 

2020/2 e retorno das aulas remotamente. Após 17 

discutir todas as possibilidades de calendário como, 18 

períodos condensados, períodos em conjunto, entre 19 

outros,  o professor Danton pontuou que as portarias da 20 

Propp impõem que os períodos sejam condensados e 21 

criticou esse ponto, já que várias disciplinas não podem 22 

ser condensadas devido ao aprofundamento das 23 

disciplinas de pós-graduação, considerando ainda que o 24 

mestrado do programa é profissional e a maioria dos 25 

alunos trabalham. Danton sugeriu que o primeiro 26 

semestre não seja condensado e com início no dia 24/08 27 

e fim em 18/12 (2020/1). A Kerley concordou e pontuou 28 

que o prazo é viável para adaptação das disciplinas e 29 

matrícula dos alunos. Após analisar as portarias, o 30 

calendário 2020/1 proposto pelo Danton entrou em 31 

votação e por unanimidade o colegiado definiu que o 32 

início do período será em 24/08 e término em 18/12. Foi 33 

proposto pelo Pablo, desmembrar as 10 disciplinas do 34 

2020/1 em dois períodos 2020/1 e 2020/2, limitando o 35 

número de 4 disciplinas por aluno contando os 2 períodos 36 

para que não haja acúmulo de muitas atividades. Essa 37 

proposta entrou em votação e foi aprovada por 38 

unanimidade. O colegiado definiu que a disciplina 39 

Seminários II será em formato de qualificação e 40 

acontecerá até o início de março, não impactando o 41 

período letivo 2021/1. O Danton pontuou que a Resolução 42 

CEPE 93 vai demandar consulta ao conselho 43 

departamental da escola de minas para uso da estrutura 44 

dos laboratórios. 5. Outros assuntos. O colegiado definiu 45 

que o Produto técnico fará parte da dissertação como 46 
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apêndice, anexo ou capítulo. Nada mais havendo a tratar, 47 

às 20:00h, o presidente agradeceu aos demais presentes 48 

e encerrou a reunião. E, para constar, lavrou-se a 49 

presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, vai 50 

assinada pelo presidente do colegiado. Ouro Preto, 12 de 51 

agosto de 2020. 52 
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