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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 
30/11/2012.

Às  treze  horas  e  vinte  e  cinco  minutos  do  dia  cinco  de  novembro  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 e SILVIA REGINA GOI, representantes docentes, e CARLOS ALBERTO DIREITO, 
aluno do PPGPDS, como convidado. Os professores André Freitas, Claudia Vater e Renato Maluf, bem 
como a  representante  discente  Flávia Londres,  justificaram suas  ausências.  O Sr.  Presidente deu 
início à reunião, abrindo para discussão os seguintes pontos de pauta.  1) Calendário Acadêmico 
2013. O Presidente apresentou proposta de novo calendário para o primeiro semestre de 2013, com 
16 semanas de atividade: período de matrícula entre 26 e 28 de fevereiro; início do semestre letivo 
em 04 de março e encerramento em 24 de junho; e lançamento de conceitos com prazo final em 26 
de julho de 2013. Informou sobre um novo formato para a disciplina “Seminário Diálogos para a 
Prática em Desenvolvimento Sustentável”, com a realização de um simpósio entre 17 e 19 de abril, 
contando com a participação dos alunos nas etapas de preparação do evento. A parceria com o 
Clube de Engenharia será mantida. Para o “Seminário de Acompanhamento do Trabalho Final”, ficou 
estabelecido o período de 29 a 31 de maio. Também foram apresentadas as possíveis datas para os 
três estágio de Treinamento de Campo, sendo o período de 07 a 20 de julho para vivência na Mata 
Atlântica,  18 a 30 de agosto no Amapá e 12 a 31 de outubro em Moçambique.  Confirmou-se a 
manutenção  das  disciplinas  obrigatórias  às  segundas  e  terças-feiras  e  que  a  previsão  para  o 
fechamento da grade de eletivas é para o final de janeiro de 2013. O Presidente informou sobre a 
criação  de  códigos  no  PPGPDS  para  as  disciplinas  eletivas  externas  à  UFRRJ,  visando facilitar  o 
procedimento de matrícula dos alunos do programa. Também foi  apresentado o cronograma do 
processo seletivo de 2013, com previsão de lançamento do edital no mês de março, visando maior 
divulgação em relação ao edital anterior, e mantendo quarenta dias de inscrição a partir do mês de 
abril.  O novo cronograma também amplia o tempo entre o resultado final e o bootcamp, com o 
objetivo de facilitar o processo de estadia dos alunos de outros estados e dos estrangeiros. Ficou 
estabelecido o prazo até 20 de dezembro para envio do Formulário de Cadastro de Trabalho de 
Conclusão  de  Curso,  com  a  assinatura  do  orientador.  2) Informes  e  Assuntos  Gerais.  (a) 
Apresentação  da  nova  secretária  do  PPGPDS.  O  Presidente  apresentou  formalmente  Michelle 
Moreira da Silva, nova secretária do PPGPDS, transferida do ICHS. Informou ainda que a secretária 
Flávia Glicério conseguiu uma transferência para o campus de Nova Iguaçu.  (b) Informes sobre o 
treinamento de campo em Moçambique. O Presidente relatou a experiência da estadia com os 
alunos da primeira turma em Lichinga e Nampula, destacando a precariedade no serviço de água 
encanada e energia elétrica, disparidades regionais e choques culturais etc. O Presidente informou 
sobre  a  possibilidade  de  criação  de  uma “Casa  do  Pesquisador  Brasileiro  em Moçambique”  em 
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Lichinga,  que  foi  discutida  com  a  UniLurio,  estruturando  uma  sede  fixa  para  o  acolhimento  de 
missões da UFRRJ e de outras instituições.  (c) Eleições para a Administração Central. O Presidente 
informou sobre a realização de segundo turno nas eleições, solicitando ampla divulgação entre os 
alunos do programa. (d) Informe de discussão das disciplinas. O prof. Peter chamou a atenção para a 
necessidade de revisão dos  conteúdos das disciplinas  obrigatórias  face  as novas competências  e 
habilidades definidas pela Global Association já que algumas disciplinas não cobrem todo o conteúdo 
sugerido.   O  prof.  Rodrigo  informou  que  serão  realizadas  reuniões  entre  a  coordenação  e  os 
docentes das disciplinas para discutir essa adequação a partir de dezembro para que as disciplinas já 
no próximo semestre possam incorporar essas alterações. (e) Informe de afastamento. O presidente 
informou  sobre  seu  afastamento  para  Nova  Iorque,  para  participação  da  reunião  do  Academic 
Steering Comitee da Global Association. Nada havendo mais a tratar, encerrou-se a presente reunião 
às quinze horas e trinta minutos e eu, Michelle Moreira da Silva, Auxiliar em Administração lotada no 
PPGPDS, para constar,  lavrei a presente Ata, que segue assinada pelo Senhor presidente e pelos 
demais membros presentes. 

RODRIGO MEDEIROS
Presidente

PETER HERMAN MAY
Membro

SILVIA REGINA GOI
Membro
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