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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 
24/01/2012.

Às nove horas e quarenta e sete minutos do dia vinte e quatro de janeiro, 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,  ROBERTO JOSÉ MOREIRA e ANDRÉ FELIPPE NUNES DE FREITAS,  membros 
titulares do colegiado e a professora HELOISA PACHECO-FERREIRA, membro suplente do colegiado, 
subistituindo a profa. CLÁUDIA MARIA VATER, que justificou sua ausência. O Sr. Presidente deu início 
a reunião para tratar do ponto de pauta  Edital  CT Infra 2012.  Primeiramente, foi  comunicado a 
publicação do Edital CT Infra 2012, bem como informações gerais sobre o Edital, as condições para 
submissão  de  projetos  e  o  prazo  de  até  1º  de  março  para  a  entrega  do  projeto  à  FINEP. 
Posteriormente,  foi  informado  o  calendário  definido  pela  Pró-reitoria  de  Pós-Graduação  da 
Universidade para a submissão dos subprojetos pelos departamentos, respeitando o limite de até 8 
(oito) subprojetos,  com o teto de até R$ 16.000.000,00 (dezesseis  milhões de reais)  reservado à 
UFRRJ. Foi informada a data de 31 de janeiro para a entrega preliminar do subprojeto à Pró-reitoria 
de Pós-Graduação para organização, análise e adequação e 15 de fevereiro para a entrega definitiva 
dos subprojetos pelos coordenadores. Discutiu-se a utilização dos recursos, considerando a reforma 
dos 10º, 12° e 13° andares (compra em negociação pela UFRRJ, futura sede do PPGPDS e expansão 
do CPDA). Após discussão definiu-se que o PPGPDS irá participar do edital CT Infra, apresentando 
como demanda o projeto de reforma para o 12° e 13° andares, em subprojeto que contará com a 
participação dos seguintes programas de Pós-graduação: PPGCAF, CPDA, PPGCTI e PPGA-Solos. Nada 
havendo mais a tratar, encerrou-se a presente reunião às dez horas e trinta minutos e eu, Flavia 
Glicerio Chaves, assistente administrativa do PPGPDS, para constar, lavrei a presente Ata, que segue 
assinada pelo Senhor presidente e pelos demais membros presentes. 
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