
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

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 
15/12/2011.

Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de dezembro, 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, 
ROBERTO JOSÉ MOREIRA, ANDRÉ FELIPPE NUNES DE FREITAS e MARIA CLAUDIA DA SILVA VATTER e o 
discente FABIO SARAIVA SCHOTT, membros titulares do colegiado, e a discente FLÁVIA LONDRES DA 
CUNHA e a secretária executiva do Programa MARIANA KÖHLLER PEREIRA, como convidados. O Sr. 
Presidente deu início a reunião, abrindo para discussão os seguintes pontos de pauta: 1) Informes: 
(a): Coleta Capes 2012.  O prof. Rodrigo informou que o sistema para coleta das informações para 
avaliação de 2011 da CAPES está aberto e deverá ser preenchido até o início de março. Os docentes 
salientaram a importância de manter atualizado o Currículo Lattes,  para bom preenchimento do 
Coleta, tanto pelos professores quanto pelos discentes do Programa. Também de estarem atentos a 
necessidade de produção científica para a melhor qualificação do Programa junto a CAPES, bem 
como atividades de extensão e projetos sociais. Posteriormente, foi sugerida o agendamento de uma 
reunião com os discentes para explicar questões sobre o preenchimento do currículo, sistema de 
qualificação para revistas, ANAIS, eventos. O prof. Rodrigo informou ainda que durante a reunião do 
Comitê  de  Avaliação  da  Área  Interdisciplinar  da  CAPES  decidiu-se  criar  uma  comissão  que  irá 
trabalhar na montagem de um stand da Capes na Rio +20 para divulgação dos Programas. O prof. 
Rodrigo integrará essa comissão representando os programas da UFRRJ da CAINTER.   (b): Nova sede 
do Programa  – Foi  informado o status da compra pela UFRRJ junto ao INSS dos 10º,  12° e 13° 
andares no Edifício Central, na Avenida Presidente Vargas (mesmo prédio em que está instalado o 
CPDA). Este espaço será destinado a expansão do CPDA (1 andar) e a instalação do PPGPDS (1 andar), 
sendo o terceiro destinado ao uso de atividades conjuntas do DDAS e do Departamento de Ciências 
Ambientais que vierem a estar associadas às duas pós-graduações.  2) Representação no colegiado 
em 2012. Conforme o Regulamento Geral da Pós-Graduação da UFRRJ e o Regimento do Programa, o 
mandato de um ano dos representantes do colegiado encerra-se em 31 de dezembro, havendo a 
necessidade dos representantes para o próximo período serem indicados à Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação.   Os representantes do Colegiado para o próximo período de um ano assim ficarão: 
Rodrigo Medeiros (coordenador) e Peter May (vice-coordenador), membros titulares natos; André 
Felippe Nunes de Freitas (titular) e Silvia Regina Gói (suplente), membros representantes do DCA; 
Heloisa  Pacheco  (titular)  e  Maria  Claudia  da  Silva  Vater  (suplente),  membros  representantes 
externos;  Fabio  Saraiva  Schott  (titular)  e  Flavia  Londres  da  Cunha  (suplente),  membros 
representantes  dos  discentes.  Os  membros  representantes  do  DDAS  ficaram  de  ser  indicados 
posteriormente  após  consulta  interna  a  ser  realizada  pelo  atual  representante,  prof.  Roberto 
Moreira.  3)  Relatório  de  atividades  2010/2011.  Neste  ponto,  foi  discutido  o  relatório  anual  do 
Programa elaborado para a Fundação MacArthur e previamente distribuído a todos os membros do 
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colegiado. O primeiro relatório  referiu-se as atividades desenvolvidas no período de 01/08/2010 a 
31/07/2011, tais como a instalação do Programa e seleção e matrícula dos discentes no PPGPDS. 4) 
Grade de disciplinas 2012-1.  Ficou definido o início do Semestre Letivo do ano de 2012 para o dia 
cinco de Março, o encerramento das aulas dia nove de Julho e o prazo final para o lançamento de 
conceitos dia vinte de Julho. Serão 15 (quinze) semanas de aulas no Semestre, sendo a primeira 
semana de Março dedicada a realização de um seminário de integração dos alunos e apresentação 
das Disciplinas do Semestre, incluindo o conteúdo a ser ministrado, estratégia de desenvolvimento e 
critérios de avaliação. Posteriormente, apresentaram-se as 04 (quatro) Disciplinas Obrigatórias do 
primeiro semestre letivo do ano de 2012 e seus respectivos coordenadores: Disciplina Obrigatória na 
área de Gestão,  coordenada pelo prof.  PETER MAY;  Disciplina na  área  da  Saúde,  coordenadoras 
profa.  CLAUDIA  VATER,  profa.  HELOISA  FERREIRA-PACHECO  e  profa.  LAURA  WONG;  disciplina 
Métodos para Prática do Desenvolvimento Sustentável, coordenador prof. ANDRÉ FELIPPE NUNES DE 
FREITAS; disciplina de Seminários,  coordenador prof.  LUIZ MAURO SAMPAIO MAGALHÃES. Foram 
também discutidos os horários em que cada disciplina obrigatória seria alocada, ficando definido que 
às segundas-feiras na parte da manhã será ministrada a Disciplina obrigatória na área de Gestão pelo 
prof. PETER MAY, nas 3 (três) primeiras semanas de março será ministrado na segunda-feira à tarde e 
na terça-feira de manhã pela profa. LAURA WONG o 1º módulo da Disciplina na área de Saúde. Após 
este  período,  na  primeira  semana  do  mês  de  Abril.  A  Disciplina  Métodos  para  prática  do 
Desenvolvimento  Sustentável  coordenada  pelo  prof.  ANDRÉ FELIPPE  NUNES  DE  FREITAS  será  as 
segundas à tarde, totalizando 8 (oito) semanas e as profas. CLAUDIA VATER e  HELOISA FERREIRA-
PACHECO continuarão com a Disciplina na área de Saúde às terças-feiras na parte da manhã.  A 
Disciplina Seminários será ministrada às terças-feiras à tarde durante 10 (dez) semanas e terminará 
na primeira semana de Junho. Também se discutiu a possibilidade de abertura de uma disciplina 
eletiva  no turno da  noite,  as  segundas feiras  para  facilitar  aqueles  alunos que trabalham.  Ficou 
definido o dia quinze de janeiro para a apresentação da grade do primeiro Semestre do ano de dois 
mil  e  doze  com as  disciplinas  eletivas.  Posteriormente,  discutiu-se  a  importância  por  parte  dos 
discentes de cumprir  os créditos das eletivas para não acumular com o trabalho de campo e as 
dissertações. Além das disciplinas regulares, foi informado que o primeiro treinamento de campo 
(Mata Atlântica) será realizado entre os dias 01 e 15 de julho. Ainda neste ponto, foi discutido a 
questão da orientação e desenvolvimento do trabalho de conclusão do mestrado pelos alunos e a 
importância de se definir um esquema de acompanhamento. O prof. Rodrigo informou que os alunos 
tiveram o prazo até a última semana de aulas desse semestre (13/12) para entregar na secretaria as 
cartas  de  aceite  assinadas  pelos  respectivos  orientadores.  A  maioria  dos  alunos  já  definiu  suas 
orientações, restando apenas 3 alunos ainda com situação indefinida, mas sendo acompanhada de 
perto  pelo  coordenação.  Sobre  o  acompanhamento,  após  discussão,  definiu-se  as  seguintes 
atividades e datas a serem cumpridas: em março/2012 os alunos deverão entregar na secretaria um 
resumo, com no máximo quinhentas palavras, do projeto que será desenvolvido incluindo título e a 
indicação do co-orientador. Em agosto/2012, os discentes entregarão um texto mais detalhado do 
Projeto,  de  três  a  cinco  páginas,  indicando  uma  breve  revisão  da  literatura,  a  metodologia  os 
resultados  e/ou  produtos  a  serem  gerados,  que  será  submetido  ao  orientador  para  aprovação 
formal. Em outubro/2012 será realizado um seminário de acompanhamento do trabalho final onde 
cada  aluno  deverá  apresentar  o  estado  atual  de  desenvolvimento  de  seu  Projeto.  Uma  banca 
formada pelo orientador e mais dois docentes do programa irá debater cada seminário e indicar 
medidas que contribuam para o desenvolvimento do trabalho dentro do tempo regular do curso 
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previsto para a defesa. Este Seminário será obrigatório para todos os alunos e irá conferir 1 (um) 
crédito  como  disciplina  eletiva.  A  coordenação  do  Programa  irá  detalhar  esses  calendários  e 
comunicar  a  todos  os  alunos  e  orientadores  dos  prazos.  5)  Avaliação  do  programa  em  2011  e 
proposições para 2012. Primeiramente, os discentes participantes da reunião expuseram a posição 
dos  alunos  sobre  o  Semestre,  declarando  à  grande  expectativa  no  início  do  Semestre  e  as 
dificuldades encontradas  devido à  heterogeneidade da formação dos  alunos.  Também alertaram 
sobre a falta de linearidade das disciplinas e a necessidade de uma integração entre os professores 
quanto aos assuntos abordados. Após a reunião e tendo em vista a reunião realizada entre a turma e 
a coordenação, uma série de medidas estarão sendo tomadas para o próximo semestre.  6) Projeto 
de  captação  de  recursos  programa.  Discutiu-se  a  importância  da  captação  de  recursos  para  o 
Programa a fim de viabilizar a despesas com as bolsas e o treinamento de campo. Atualmente, o 
Programa  funciona  com  os  recursos  disponibilizados  pela  Fundação  MacArthur  que  cobrirá  as 
despesas por um período de 3 anos, havendo a necessidade de realizar captação para atender as 
atividades no futuro. Foi apresentada por  Mariana Kohler, responsável por montar a estratégia de 
captação do programa  uma planilha com as empresas que já foram contactadas e outras ainda a 
serem feitas contatos, como o Banco do Brasil, Santander, Shell, Vale, entre outras. Foi salientado a 
importância  da  captação  para  o  aumento  do  número  de  bolsas.  Outro  ponto  discutido  foi  o 
gerenciamento  dos  recursos,  atualmente  feito  pela  FAPUR.  Discutiu-se  formas  alternativas  de 
gerenciamento  e  a  Fundação  Sitawi  foi  citada  como uma opção  vantajosa  devido  à  agilidade  e 
qualidade do serviço prestado.  Foi também discutida a possibilidade de usar a REDES (associação de 
docentes do CPDA) como gestora dos recursos. 

Nada havendo mais a tratar,  encerrou-se a presente reunião às doze horas 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. 

RODRIGO MEDEIROS
Presidente

PETER HERMAN MAY
Membro

ROBERTO JOSÉ MOREIRA
Membro

ANDRÉ FELIPPE NUNES DE 
FREITAS
Membro

MARIA CLAUDIA DA SILVA VATER 
Membro

FABIO SARAIVA SCHOTT
Membro
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