
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
                      SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERA IS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIA AMBI ENTAL  

FAZENDA VARGINHA – KM 05 – ROD. BAMBUÍ/ MEDEIROS – CAIXA POSTAL: 05 BAMBUÍ-MG CEP 38900-000 
TEL: (37) 3431.4927 – FAX: (37) 3431.4954 – E-MAIL: mestrado.sustentabilidade@ifmg.edu.br   

 
Ata 01/2018 – Reunião do Mestrado Profissional em Sustentabilidade Tecnologia Ambiental 1 
do IFMG (MPSTA) 2 

No dia 06 (seis) de abril do ano de dois mil e dezoito, às 13 h, na Sala de Reunião da 3 

Reitoria, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 4 

(IFMG), em Belo Horizonte (MG), reuniram os docentes que compõem o Colegiado do 5 

Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental (MPSTA), Ricardo 6 

Sousa Cavalcanti (presidente), Bruno Senna Corrêa (suplente do prof. Arnaldo Freitas), 7 

Fernanda Morcatti Coura, Fúlvio Cupolillo e Washington Santos da Silva. Nessa reunião 8 

não esteve presentes os docentes Júlio César Benfenatti Ferreira (representante do 9 

Campus Bambuí), Arnaldo Freitas de Oliveira Júnior e Jairo Rodrigues Silva. O 10 

mestrando Sérgio Augusto Rodrigues Barbosa, representante titular discente, não 11 

participou da reunião, da mesma forma a discente suplente Amanda Avelina Carvalho 12 

Silva também não participou. A reunião está fundamentada na Convocação 13 

extraordinária, conforme Memorando nº04/MPSTA/IFMG, de 19/03/2018, que versa 14 

sobre a pauta da reunião do Colegiado (cópia em anexo). A reunião iniciou-se com os 15 

cumprimentos do professor Ricardo Sousa Cavalcanti agradecendo a presença de todos e 16 

explicando que assumiu a Coordenação do MPSTA até o fechamento do ciclo de gestão 17 

de dois anos do prof. Gustavo Augusto Lacorte, com término para o mês de maio de 2018, 18 

na oportunidade o prof. Ricardo comentou que a prof. Simone Magela Moreira está 19 

ajudando no MPSTA, tendo ocupado a função de substituta do Coordenador, tendo 20 

recebido por parte do Colegiado o deferimento. O prof. Ricardo Cavalcanti também 21 

explicou a ascensão da prof. Fernanda Morcatti Coura, que estava como suplente do 22 

mesmo e agora passa a ser membro titular. Outro ponto colocado pelo prof. Ricardo 23 

Cavalcanti  foi o convite feito à Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação 24 

(docentes Neimar de Freitas Duarte e Pablo Menezes e Oliveira), para participarem da 25 

reunião do Colegiado (Memorando nº 05/2018), por ter na pauta da reunião assuntos 26 

envolvendo a pasta da pós-graduação, dessa forma a Pró-Reitoria se fez presente pelo 27 

prof. Neimar de Freitas. O prof. Neimar agradeceu ao convite e reforçou a importância 28 

da união de todos em prol da pós-graduação do IFMG e destacou que os docentes têm 29 

que unirem mais em prol de melhorias nas produções acadêmicas e exemplificou  que no 30 

âmbito do IFMG tem somente um grupo de pesquisa em Ciências Ambientais e nesse 31 
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grupo infelizmente não têm professores do Mestrado Profissional. O prof. Neimar 32 

também demostrou preocupação com a nota Capes “3” para o Mestrado Profissional, 33 

mostrando a efetividade de maior trabalho em equipes e criação de grupos de pesquisas. 34 

O tópico melhorias nas produções acadêmicas do MPSTA foi defendido pelo prof. 35 

Washington Silva, que argumentou a necessidade de exigência de publicação de artigo 36 

do mestrando antes de realizar a sua defesa final, em revistas especializadas classificações 37 

Qualis “A’ ou “B”, já exigência para a turma de ingresso em 2018, sendo que para a turma 38 

de ingresso em 2017 prevalece somente a obrigatoriedade de submissão de artigo antes 39 

da defesa final, também em revistas especializadas classificações Qualis “A’ ou “B”, os 40 

argumentos do prof. Washington recebeu apoio total do Colegiado, justificando que o 41 

programa de pós-graduação precisa urgentemente de produção acadêmica, sendo essa 42 

uma exigência incondicional de sobrevivência dos programas de mestrado e doutorado 43 

pela Capes/MEC. Seguindo a mesma linha de raciocínio do prof. Washington , o prof. 44 

Ricardo Cavalcanti ressaltou a importância da produção acadêmica de docentes e 45 

discentes do MPSTA, por base nessa exigência da Capes, a Coordenação do MPSTA 46 

propõe a criação de uma Comissão de Apoio Editorial para o Mestrado Profissional, que 47 

tem como objetivo apoio às publicações, dessa forma em médio tempo poderá termos 48 

melhorias de publicações no MPSTA, o prof. Ricardo apresentou a sugestão de 49 

composição da Comissão, sendo constituída por três docentes, cada um representando 50 

uma linha de pesquisa, mais um mestrando, que teria a função de auxiliar a mencionada 51 

Comissão. A mencionada proposta foi bem aceita pelo Colegiado, com deferimento. O 52 

prof. Fúlvio sugeriu na composição da Comissão a inclusão de mais um membro, que 53 

seria uma representatividade da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação,  54 

também que as atribuições regimentais dessa Comissão fossem elaboradas pela própria 55 

Comissão, a partir de sua composição e que mude a estrutura da Comissão, que o aluno 56 

não faça parte da Comissão, que seja um bolsista a serviço da Comissão, as três sugestões 57 

foram acatadas pelo Colegiado. O prof. Neimar achou válido a criação da Comissão e 58 

elogiou à Coordenação do MPSTA pela iniciativa e destacou que a Pró-Reitoria de 59 

Pesquisa, Inovação e Pós-graduação dispõem  de Bolsas para discentes, que tais bolsas já 60 

poderiam ser utilizadas em prol da mencionada Comissão, para o mestrando, com o nome 61 

de Bolsa GAT, com valor aproximado de R$ 400,00 (quatrocentos) reais mensais. O prof. 62 
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Washington sugeriu um maior entrosamento entre o corpo docente do MPSTA, tal 63 

entrosamento poderia ser feito através de wookshoping, visando melhorias nas produções 64 

acadêmicas. Os docentes Fúlvio e Fernanda colocaram que os recursos financeiros da 65 

Taxa de Bancada fossem utilizados em prol dos mestrandos das turmas de 2017 e 2018, 66 

totalizando cerca de 37 discentes, destacando que os professores orientadores devem 67 

apresentarem à Coordenação do MPSTA um plano financeiro de uso desses recursos 68 

financeiros, devendo à Coordenação do MPSTA expedir um comunicado a todos das 69 

regras de utilização dos recursos, inclusive destacando prazos de envio das solicitações. 70 

Outro assunto analisado pelo Colegiado foi a manifestação feita por carta encaminhada 71 

ao Colegiado pela mestranda da turma de ingresso de 2016 Sandra Pereira Campos 72 

Cardoso, tendo como professora orientadora Cecília Félix Silva, na carta a mencionada 73 

mestranda relata sua vida particular, profissional e estudantil e justifica-se os motivos que 74 

a levaram a não corresponder ás exigências da orientadora, o Colegiado manifestou 75 

favorável uma análise da professora Cecília à cerca do assunto e que deixa a decisão de 76 

permanência da mestranda no programa de total análise pela orientadora, que conhece a 77 

capacidade produtiva e intelectual da mestranda. O prof. Ricardo Cavalcanti apresentou 78 

ao Colegiado preocupação com o último processo seletivo de alunos regulares ocorrido 79 

no final de 2017 e início de 2018, para seleção de mestrandos de 2018, destacando que 80 

em comparação aos processos dos anos anteriores sentiu que a seletiva não foi bem 81 

conduzida, não conseguindo atingir seu objetivo comum. Nessa situação o prof. Fúlvio 82 

discordou das colocações do prof. Ricardo, alegando que o processo transcorreu da 83 

melhor forma possível, assim o Colegiado sugeriu efetuar uma pesquisa/enquete com 84 

todos os docentes do MPSTA, fazendo alusões ao último processo seletivo, coletando 85 

sugestões que possam ser discutidas afim de melhorias do próximo certame. O prof. 86 

Ricardo Cavalcanti comentou sobre o processo seletivo para a nova Coordenação do 87 

MPSTA, dizendo que irá elaborar um edital, contendo as regras, um cronograma, e 88 

posteriormente eleição do Colegiado para a escolha da nova Coordenação do MPSTA. O 89 

Colegiado deferiu a troca de orientação da mestranda Manoela Sobreira Sodré, sendo a 90 

prof. Dra. Simone Magela Moreira substituindo o prof. Dr. Carlos Fernando Lemos. Sem 91 

mais nenhum ponto a tratar, a reunião foi encerrada e seu registro nesta ata foi encerrada, 92 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
                      SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERA IS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIA AMBI ENTAL  

FAZENDA VARGINHA – KM 05 – ROD. BAMBUÍ/ MEDEIROS – CAIXA POSTAL: 05 BAMBUÍ-MG CEP 38900-000 
TEL: (37) 3431.4927 – FAX: (37) 3431.4954 – E-MAIL: mestrado.sustentabilidade@ifmg.edu.br   

 
lavrada pelo Secretário do MPSTA, Ronaldo dos Reis Barbosa. Belo Horizonte (MG), 06 93 

de abril de 2018. 94 

Ricardo Sousa Cavalcanti (presidente)________________________________________ 95 

Bruno Senna Corrêa______________________________________________________ 96 

Fernanda Morcatti Coura__________________________________________________ 97 

Fúlvio Cupolillo_________________________________________________________ 98 

Washington Santos Silva__________________________________________________ 99 


