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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 31 DE OUTUBRO DE 2019. Aos trinta e um dias do mês de 4 

outubro de 2019, às 10:00h, na sala de reuniões do Núcleo 5 

PROÁGUA, no prédio dos laboratórios da Escola de Minas, no 6 

Campus Morro do Cruzeiro, sob a presidência do professor Aníbal 7 

da Fonseca Santiago, teve início a reunião do Colegiado do Curso 8 

de Mestrado Profissional em Sustentabilidade Socioeconômica 9 

Ambiental, vinculado à Escola de Minas, com a presença ainda 10 

dos professores, Kerley Santos Alves, Sandra Maria Antunes 11 

Nogueira, Danton Heleno Gameiro, do técnico administrativo 12 

Pablo Henrique Kelly Campos, para deliberar sobre os assuntos 13 

constantes da Ordem do Dia, objeto da convocação feita 14 

previamente e anexa à presente ata. No item Expediente, foi 15 

aprovada, pôr unanimidade, a ata da reunião realizada no dia 10 16 

de outubro de 2019. No item comunicações, comunicou que 17 

poucos professores haviam enviado as questões para a prova de 18 

seleção e o colegiado decidiu criar um ponto de pauta para essa 19 

discussão. ORDEM DO DIA. 1. Requerimento de 20 

aproveitamento de créditos do aluno Denilson José 21 

Tassinari. O colegiado aprovou por unanimidade o 22 

aproveitamento de créditos do aluno Denilson José Tassinari, 23 

relativo à disciplina “Tópicos Especiais A: Sistema de Auxílio à 24 

Decisão”, de 1 crédito. 2. Inserção de produtos tecnológicos 25 

no produto final. O professor Aníbal sugeriu a inclusão de um 26 

produto técnico/tecnológico no produto final do mestrado 27 

profissional do PPGSSA, a sugestão se deu após a reunião de 28 

meio termo, que esclareceu que esse tipo de produto terá uma 29 

maior avaliação da CAPES. A dúvida que surgiu foi se o 30 

desenvolvimento desse produto garante ao aluno uma formação 31 

a nível de mestrado, e como poderia ser feita a formalização 32 

desse produto técnico/tecnológico. Foi definido que 33 

considerando as áreas de concentração, as linhas de pesquisas, 34 

os tipos de produtos e os exemplos de outros programas, deve 35 

ser feita uma análise para verificar quais produtos se encaixam 36 

em quais linhas de pesquisa. Essa análise poderá ser feita pelo 37 

professor responsável pela linha de pesquisa. Ainda em relação 38 

as linhas de pesquisa, o professor Danton sugeriu que as linhas 39 

de pesquisa fossem divididas em ativas e inativas, e para que a 40 

linha esteja ativa é necessário um projeto vinculado que também 41 

esteja ativo. 3. Preenchimento da plataforma sucupira. O 42 

professor Aníbal explicitou o desejo de adiantar o preenchimento 43 

e a elaboração de uma proposta bem fundamentada para 44 

dezembro de 2019 e citou a necessidade de contribuição dos 45 

professores membros do colegiado nesse preenchimento e 46 

elaboração. O Pablo foi orientado a enviar um formulário para os 47 

professores para adquirir dados qualitativos e a proposta atual 48 

do programa para os membros do colegiado. O professor Aníbal 49 

citou a necessidade de, agora, realizar um planejamento 50 
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estratégico e uma auto avaliação, tais orientações foram feitas 51 

no seminário de meio termo da CAPES que será enviado por ele 52 

aos membros do colegiado. Os membros do colegiado chegaram 53 

à conclusão que é necessário realizar um diagnóstico para saber 54 

onde o programa está hoje e após isso fazer proposições para 55 

que o programa atinja seus objetivos. 4. Prova de seleção. 56 

Devido à baixa adesão dos professores na elaboração de 57 

questões para a prova de seleção, o colegiado definiu que deve 58 

ser enviado um e-mail aos professores pedindo o envio de 59 

referências bibliográficas para a prova até terça feira, dia 60 

05/11/2019, para que a elaboração da prova de seleção seja 61 

finalizada com tempo hábil. 5. Outros assuntos. Foi discutido 62 

o interesse das professoras Lia e Ângela em fazer parte do corpo 63 

docente do programa, o colegiado orientou que, inicialmente, as 64 

professoras poderiam ingressar como colaboradoras deste que 65 

elas enviem um interesse formal ao colegiado, explicitando qual 66 

é a forma de colaboração podem oferecer. Em relação a 67 

internacionalização, foi orientado pelo colegiado que o programa 68 

comece com redes dentro do programa para posteriormente 69 

gerar projetos internacionais. Nada mais havendo a tratar, às 70 

12:00h, o presidente agradeceu aos demais presentes e 71 

encerrou a reunião. E, para constar, lavrou-se a presente ata 72 

que, depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos 73 

os presentes. Ouro Preto, 05 de março de 2020. 74 
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