
Ata do Colegiado do PDS – 13/01/11

1) Regimento do Curso

• Tem que obedecer aquele que é atualmente em vigor na UFRRJ, e modificar perante os 
ajustes realizados no CEPE. 

• Fornecer diploma de Mestre em Praticas de Desenvolvimento Sustentável.

• Questões permitidas pelo regulamento podem ser abertos para decisão pelo Colegiado 
pontualmente. 

• Alunos especiais não devem ser permitidos nas disciplinas obrigatórias do curso. [não consta 
da regulamentação, mas a meu ver deve ser homologado internamente]

• Alunos podem matricular em cursos externas até 20% para atingir o máximo dos créditos 
exigidos. Seriam permitidos até 7 créditos externos entre os 36 exigidos pelo curso. 
Consideramos que este aspecto deve obedecer o rito observado no CPDA, de exigir 
aprovação pelo Colegiado para disciplinas cursadas, de acordo com algum critério de relação 
com o propósito do curso/linha de pesquisa. 

• Precisa reconhecer procedimentos de revisão de pesquisa na comissão de ética da UFRRJ 
[de acordo com Conselho Nacional de Saúde, com respeito a pesquisa em seres humanos] 

• Acompanhamento periódico dos alunos em fase de campo/dissertação tem que ser bem 
amarrado. Se o trabalho não envolve laboratório com presença constante, deve haver 
alguma instância para este acompanhamento. 

• As bolsas serão de apenas 20 meses.

• O Colegiado deve designar uma comissão do orientador e mais um docente para revisar o 
plano de dissertação. 

2) Edital de Seleção

Forma de Seleção: 

Primeira etapa (30%) 

a) Formulário de inscrição, mostrando linha de pesquisa pretendida



b) CV do candidato em formato Lattes ou do DPPG enfatizando informações sobre a 
experiência profissional, voltado aos temas do curso e ao desenvolvimento sustentável (0 – 
10)

c) Plano de ingresso/Justificativa para participar do curso, deixando claro a história pessoal, 
experiência obtida no trabalho, a proposta de estudo e a relevância da participação do curso 
para a formação e prática de desenvolvimento pretendido posteriormente (0 – 10)

d) Carta do empregador demonstrando interesse da empresa na formação e comprometendo 
a liberação do candidato para realizar o curso (0/1)

e) Carta de recomendação de alguém que conheça a experiência e capacidade do candidato 
(conteúdo da carta deve ser fornecido em modelo) (0/1)

f) Prova de títulos (cópia de diploma ou declaração de finalização prevista, curriculo 
documentado?) (0/1)

Segunda etapa (70%)

g) Prova de Inglês, fundamentado em interpretação de material do Global Classroom

h) Entrevista (podendo ser realizado por telefone/skype)

Linha de corte, para chegar a 40 candidatos (definir a linha de corte ou selecionar os 40 melhores 
candidatos)

Importância da distribuição entre linhas de pesquisa. Inscrição terá uma indicação. Cada linha deve ser 
examinado separadamente? Publicidade separada? 

3) Estrutura do Curso / Ementas das Disciplinas (ficará para depois)

Deve ser aprovado pelos dois departamentos hospedeiros (DCA, DDAS). 


