
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
 
 
 

EDITAL Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica 

Ambiental (PPGSSA) - Nº 02/2022 

 
DISPÕE SOBRE CANDIDATURA À MATRÍCULA EM DISCIPLINA ISOLADA 2022/2 

 
 

A presidenta do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica 

Ambiental (PPGSSA), da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições, torna 

pública a abertura do processo de candidatura à matrícula em Disciplina Isolada do Curso de 

Mestrado em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental, referente ao período letivo – 2022/2, cujas 

ofertas de disciplinas são: 

DISCIPLINA EMENTA PROFESSOR(A) DIA HORÁRIO 

SEA616 - Políticas 

públicas e gestão de 

serviços de 

saneamento 

https://sustentabilidade.ufop.br/disciplinas-0 

 

Prof. Dr. Paulo 

Vieira 

 

6ª feira Das 09h30h às 

 

12h00 

 

(presencial) 

 

PEA 521 - 

Composição e 

Dinâmica da 

HidrosferaL 

https://sustentabilidade.ufop.br/disciplinas-0 

 

Prof  Dr Hubert 3ª feira Das 09h30h às 

 

12h00 

 

(presencial) 

 

SEA210   

Gestão Ambiental 

Empresarial  

 

https://sustentabilidade.ufop.br/disciplinas-0 

 

Prof  Dr  Danton  

Gameiro  

 

2ª feira  Das 13:30 ás 16:00 

(presencial) 

 

SEA 103  

Sustentabilidade 

Socioeconômica 

Ambiental  

 

https://sustentabilidade.ufop.br/disciplinas-0 

 

Prof  Dr.Alberto 

 

6ª feira Das 09h30h às 

 

12h00 

 

(presencial) 

 

SEA208 Valoração de 

Serviços 

Ecossistêmicos  

https://sustentabilidade.ufop.br/disciplinas-0 

 

Prof  Dr.Arnaldo 

Freitas e Profa 

Kerley Alves 

6ª feira, 

sábado e 

domingo 

disciplina ministrada de 

modo condensado – agosto 

setembro data a definir  - 

trabalho de campo  data a 

definir  

 

SEA615 - 

Educação, 

Percepção e 

Interpretação 

Ambiental- 

https://sustentabilidade.ufop.br/disciplinas-0 

 

Profa Kerley 

Alves 

6ª feira,  

Agosto e 

setembro 

19:00 às 

22:40 

disciplina ministrada de 

modo 

condensado/semipresencial 

- - trabalho de campo  data 

a definir  sábado e domingo 

 

 

– O período letivo será ofertado na modalidade presencial nas seguintes datas: Início: 22/08/2022 - 
Encerramento: 23/12/2022  
 
Possível Recesso: 05/11 a 28/11/2022 [a confirmar com os docentes responsáveis pelas disciplinas] 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
 
 

 

1 – Período de inscrição: das 08h00 do dia 09/08/2022 até as 23h59 do dia 12/08/2022; 
 

2 – Documentos necessários: 
 

i) Cópias documento de Identidade (RG ou passaporte e CPF – Não será aceita CNH 
como documento de identidade ); 

 
ii) Cópia do diploma de graduação; 

 
iii) Cópia do histórico escolar da graduação; 

 
iv) Cópia do curriculum vitae, preferencialmente curriculum lattes-CNPq; 

 
v) Prenchimento do formulário eletrônico: https://forms.gle/Dn3qX6jhSKP8NVBr7 

 
 

Obs.: Os documentos deverão ser encaminhados anexados ao formulário eletrônico. 
 
 

 

2.1 – O candidato à disciplina isolada deverá ter diploma de curso superior reconhecido pelo 

MEC (ou documento que comprove a conclusão do curso). 

 

3 – Número de vagas – A oferta das vagas obedecerá à seguinte distribuição: 
 

 

3.1 – Para cada disciplina eletiva – Serão disponibilizadas 8 (oito) vagas: 
 

SEA616 - Políticas públicas e gestão de serviços de saneamento 

PEA 521 -Composição e Dinâmica da Hidrosfera 

SEA210  - Gestão Ambiental Empresarial  

SEA 103 - Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental  

SEA208 -Valoração de Serviços Ecossistêmicos  

SEA615 - Educação, Percepção e Interpretação Ambiental- 
 
 
 

4 – O candidato poderá matricular-se em duas disciplinas isoladas do Programa por semestre. A 

matrícula será realizada observando-se a ordem de classificação na disciplina cuja solicitação tenha 

sido deferida. 

 

 

5 – O resultado da seleção dos requerimentos será divulgado até dia 15/08/2022, na página do 

Programa de Pós-graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental  

 

5.1 – No período de 15 a 18 de agosto/2022, os candidatos selecionados serão contatados, via email, 

para confirmação da matrícula. 

 

https://forms.gle/Dn3qX6jhSKP8NVBr7


5.2 – Em caso de trancamento de matrícula, poderá ser convocado o próximo requerente 

selecionado, na ordem subsequente da lista divulgada de cada disciplina, desde que o trancamento 

ocorra na primeira semana após o início das aulas do Mestrado. 

 

6 – A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental 

decidirá sobre as questões não previstas neste Edital. 

 

Informações: 
 

e-mail:  site  https://sustentabilidade.ufop.br/      
 

 

Ouro Preto, 06 de agosto de 2022  
 
 

 

Profa. Dra. Kerley dos Santos Alves 

Presidenta do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica 

Ambiental (PPGSSA) EM – UFOP 
 
 
 
 

https://sustentabilidade.ufop.br/


 


