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ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  COLEGIADO  DO  PROGRAMA  DE  PÓS-
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Às nove horas e quarenta minutos do dia onze de julho, do ano de dois mil e onze 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 
ROBERTO  JOSÉ  MOREIRA,  membros  titulares  do  colegiado,  bem  como  a  secretária  executiva 
MARIANA  KÖHLLER  PEREIRA,  como  convidada.  Os  profs.  ANDRÉ  FELIPPE  NUNES  DE  FREITAS  e 
CLAUDIA VATER, justificaram suas ausências.  O Sr.  Presidente deu início a  reunião, abrindo para 
discussão os seguintes pontos de pauta:  1) Processo de Seleção.  Primeiramente, apresentou-se o 
número total de candidatos inscritos – 237 (duzentos e trinta e sete) - e o número de candidatos pré-
selecionados na primeira etapa – 40 (quarenta). Posteriormente, explicitou-se a metodologia a ser 
usada  na  etapa  seguinte  do  processo  seletivo  (Exame  de  Proficiência  em Língua  Inglesa),  a  ser 
realizada no dia doze de julho de dois mil e onze: distribuição da prova para os candidatos, alguns 
minutos para uma leitura geral da mesma e apresentação de um vídeo em língua inglesa, sobre o 
qual versa o exame. A duração prevista para o mesmo é de uma hora e trinta minutos. Ficou decidido 
também que seriam preparadas, para a etapa de entrevistas, fichas com informações a respeito dos 
quarenta candidatos selecionados para esta fase,  contendo dados pessoais  e  informações gerais, 
como  Linha  de  Pesquisa  escolhida  pelo  candidato,  Curso  de  Origem  (Formação  Acadêmica), 
Universidade de Origem, Procedência,  Vínculo Empregatício e Presença ou Ausência de Carta do 
Empregador  liberando  o  candidato  para  as  atividades  do  curso.  2)Curso  Semana  Pré-Mestrado 
(Bootcamp).  Foi apresentada a estrutura do Curso Pré-Mestrado, que será realizado entre os dias 
vinte e dois e vinte e seis de agosto de dois mil e onze. Tal curso terá por finalidade a apresentação 
de  um  Panorama  Geral  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Práticas  em  Desenvolvimento 
Sustentável, explicitando os aspectos práticos de funcionamento e os aspectos específicos dos eixos 
temáticos contemplados pelo Programa. Ao longo da referida semana, professores das instituições 
parceiras do Programa trarão suas contribuições, apresentando o tipo de abordagem que pretendem 
trazer para o Curso em Práticas em Desenvolvimento Sustentável. Foi definida também a organização 
de horários e datas para cada apresentação, bem como para as atividades previstas, dividindo-se as 
apresentações em blocos de três horas pela manhã e três horas na parte da tarde para cada dia. 3) 
Cerimônia de Abertura. Ficou definida a realização da Cerimônia de Abertura para o dia vinte e dois 
de agosto de dois mil  e onze, com a presença do Excelentíssimo Reitor Ricardo Motta Miranda. 
Determinou-se também a realização de uma Aula Magna. Para tal o Dr. Virgilio Viana seria convidado 
por  sugestão  do  Secretariado  da  Rede  Global  do  MDP em função  de  sem envolvimento  com a 
Comissão que deu origem ao Programa.  4) Grade de Disciplinas.  Neste ponto, foram confirmadas 
disciplinas obrigatórias que comporão o quadro a ser oferecido pelo Programa, o número total de 
créditos a serem cursados pelos alunos (trinta e seis créditos), divididos em trinta créditos relativos 
às disciplinas obrigatórias e seis créditos referentes às disciplinas eletivas. Foram também discutidos 
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os  horários  em  que  cada  disciplina  obrigatória  seria  alocada,  com  base  na  disponibilidade  dos 
professores responsáveis por ministrá-las e nas questões de diferença de fuso-horário, no que se 
refere à Global Classroom. 5) Alocação de Bolsas. Originalmente, a proposta era o oferecimento de 
oito bolsas de estudo, no valor de US$600,00 (seiscentos dólares) pelo período de 20 meses para 
cada estudante. Porém, devido a questões relativas a depreciação cambial do dólar no período entre 
apresentação do projeto e a disponibilização dos recursos pela Fundação MacArthur, ficou decidido 
que em função dos recursos efetivamente disponíveis será possível ao programa oferecer seis bolsas 
no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). A redução do número de bolsas oferecidas foi 
determinada visando-se  manter o valor de cada bolsa paritário com o valor atualmente pago pelas 
agências brasileiras (CAPES e CNPQ), tendo em vista que uma bolsa em valor inferior implicaria em 
menor benefício para os estudantes, sobretudo aqueles que irão se estabelecer ou se deslocar para a 
sede do  curso vindo  de outras  regiões.  Foram definidos  também os  critérios  para  alocação  das 
bolsas, a saber: (1°) cidade/estado de Procedência; (2°) Vínculo Empregatício; (3°) Posição no Ranking 
de Classificação,  sendo este último o critério de desempate.  O Colegiado do Curso fica sendo o 
responsável  pela  definição  dos  candidatos  contemplados,  sempre  tomando  os  critérios  acima 
mencionados como base.  6)Credenciamento de Docentes.  Ficou definido que será estabelecida no 
âmbito do programa uma comissão específica para tratar do credenciamento e descredenciamento 
de docentes do Programa de acordo com o que estabelece o Regulamento Geral da Pós-Graduação 
da UFRRJ e o Regimento do Programa. Esse processo ocorrerá anualmente conforme estabelecido 
pela norma da UFRRJ. Informes: (a): o Coordenador informou-se a respeito da realização de reunião 
da Câmara de Pós-Graduação para definição das Grades e Disciplinas do Programa, no dia doze de 
julho  de  dois  mil  e  onze,  nas  dependências  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro.  (b):  O 
coordenador  informou  que  no  mês  de  agosto  será  elaborado  o  relatório  do  primeiro  ano  de 
atividades do Programa para ser enviado para a Fundação MacArthur. Nada havendo mais a tratar, 
encerrou-se a presente reunião às doze horas e eu, Ticiana Mota Esteves, 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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