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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRÁTICAS EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  COLEGIADO  DO  PROGRAMA  DE  PÓS-
GRADUAÇÃO  EM  PRÁTICAS  EM  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA NO DIA 
20/07/2012.

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte de julho, do ano de dois mil e doze reuniram-se na 
sala da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável 
(PPGPDS),  da  Universidade  Federal  Rural  do  Rio  de  Janeiro  (UFRRJ),  sob  a  Presidência  do 
Coordenador do Programa,  Professor  RODRIGO MEDEIROS,  os Professores  PETER HERMAN MAY, 
ANDRÉ  FELIPPE  NUNES  DE  FREITAS,  membros  titulares  do  colegiado  e  a  professora  HELOISA 
PACHECO-FERREIRA, membro suplente do colegiado. O Sr. Presidente deu início a reunião, abrindo 
para discussão os seguintes pontos de pauta. 1) Homologação do Resultado Final do Processo de 
Seleção  PPGPDS.   Primeiramente,  discutiu-se  a  Classificação  do  processo  seletivo  2012. 
Posteriormente, apresentou-se os 3 (três) recursos apresentados pelos candidatos. Definiu-se a nota 
de corte da  prova de inglês:  4,0.  2)  Grade de disciplinas 2012.  Apresentaram-se as  04 (quatro) 
Disciplinas  Obrigatórias  do  segundo  semestre  letivo  do  ano  de  2012  e  seus  respectivos 
coordenadores:  Disciplina  Obrigatória  Global  Classroom,  coordenador  PETER  MAY;  disciplina 
Seminários  em  Desenvolvimento  Sustentável,  coordenadora Silvia  Goi;  disciplina Ciências 
Ambientais, coordenadora Flávia Rocha. A disciplina  Teoria política e desenvolvimento ficou sem 
um Coordenador  definido  em um primeiro  momento,  pois  o  docente  Roberto  Moreira  está  em 
processo de aposentadoria. O Programa aguarda resposta do professor JOHN WILKINSON. Também 
se discutiu a possibilidade de abertura de uma disciplina eletiva na área de saúde,  com 2 créditos, 
cuja  responsabilidade  seria  das  docentes  CLÁUDIA  VATER e  HELOISA  PACHECO-FERREIRA.  As 
docentes entregarão a ementa da disciplina até o dia 27 de julho. 3) Adequação do Regimento do 
Programa ao  novo Regulamento  da  PG da UFRRJ.  Conforme mudança no Estatuto  da  UFRRJ  e 
consequente  mudança  em  alguns  pontos  do  regulamento  da  Pós-graduação  salientou-se  a 
necessidade de atualização do Regimento Interno do Programa. Ficou definido que as alterações 
serão definidas na próxima reunião do Colegiado. 4) Credenciamento e Recredenciamento PPGPDS. 
A Pró-reitoria de Pós-Graduação definiu o prazo até o dia 31 de outubro para credenciamento e 
recredenciamento do Programa. O Colegiado definiu início de agosto como prazo para elaboração do 
edital e que a Homologação será na reunião do Colegiado do mês de Setembro.  5) Proposta de 
Convênio  Al  Farabi  National  University  Kazaksthan.  Foi  aprovada pelo  Colegiado  a  abertura  do 
processo de Cooperação com a Universidade do Kazaquistão. E, salientou-se a importância deste 
convênio para o Programa e para as Universidades parceiras. Após aprovação, é necessário formar 
processo e enviar para a Assessoria de Assuntos Intrainstitucionais e Internacionais.  6) Informes e 
Assuntos  Gerais.  (a):  Treinamento de  Campo Mata  Atlântica –  Os discentes  da  primeira  turma 
terminam o treinamento de campo da Mata Atlântica no dia 14/07. Após encerrarem os relatórios, 
os alunos apresentarão à Comunidade os resultados nos dias 29/07 e 30/07. Os docentes salientaram 
a importância do treinamento de campo e a necessidade de ser multidisciplinar,  considerando a 
experiência  de  todos  os  profissionais,  discentes  e  docentes.  (b)  Treinamento  de  Campo 
Moçambique – Foi informado que o professor ANDRÉ FELIPPE NUNES DE FREITAS fará a abertura e a 
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socialização do treinamento de campo na primeira quinzena de novembro, entre os dias 05 e 16 de 
novembro e o professor RODRIGO MEDEIROS encerrará as atividades na quinzena final, entre os dias 
16 e 30 de novembro. O professor PETER MAY informará em data oportuna a melhor data para ele 
viajar para Moçambique e participar do treinamento de campo. (c) Treinamento de Campo Amapá – 
Foi informado que haverá uma reunião no dia 30 de julho, às 9 horas, com os discentes para discutir 
as atividades do treinamento de campo no Amapá (que começa no dia 13 de agosto). (d) Retificação 
da Classificação dos candidatos do processo seletivo 2012 –  Verificou-se erro na Classificação das 
candidatas  Lívia  e  Cecília,  considerando  como  desempate  a  nota  do  Currículo.  Desta  forma,  a 
candidata Lívia assume a 22ª posição e a Cecília a 23ª posição. (e) Assessoria de imprensa – Sugeriu-
se a contratação de uma empresa de Assessoria entre os meses de Agosto e Dezembro de 2012 para 
divulgar os projetos do Programa. O Coordenador salientou a importância desta divulgação na mídia 
exigida pela Fundação MacArthur e da participação dos docentes com notícias que ajudem a divulgar 
o Programa. 
Nada havendo mais a tratar, encerrou-se a presente reunião às quinze horas e quarenta minutos e 
eu, Flavia Glicerio Chaves, secretária acadêmica do PPGPDS, para constar, lavrei a presente Ata, que 
segue assinada pelo Senhor presidente e pelos demais membros presentes. 
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