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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 
24/08/2012.

Às treze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e quatro de agosto, 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, SILVIA GOI, CLÁUDIA MARIA VATER, representantes docentes o representante 
discente FÁBIO SCHOTT, os dois últimos via Skype. O Sr. Presidente deu início a reunião, abrindo para 
discussão os seguintes pontos de pauta. 1) Credenciamento e Recredenciamento do Programa. Foi 
apresentado e lido pelos membros do colegiado a proposta de edital. Após a leitura e revisão pelos 
membros, o edital foi aprovado por unanimidade e deverá ser aberto para divulgação.  O período de 
para entrega dos documentos pelos docentes interessados no credenciamento e recredenciamento 
será de 10 a 28 de setembro e serão considerados os critérios estabelecidos no Regulamento dos 
Programas de Pós-graduação da UFRRJ.  2)  Treinamento  de Campo do discente Fábio  Schott.  O 
discente  Fábio apresentou sua proposta de realização do treinamento de campo em Malmo,  na 
Suécia, como alternativa a sua impossibilidade realizar os treinamentos no Amapá e Moçambique. O 
coordenador da disciplina,  prof.  Rodrigo Medeiros solicitou ao colegiado que nesta circunstância 
fosse garantido ao aluno a realização do treinamento nestas condições com o pagamento das diárias 
relativo ao numero dias e valores que serão pagos aos outros alunos que farão o treinamento dentro 
da  programação regular.  A  demana foi  aprovada por  unanimidade.  Ficou acordado ainda que a 
Coordenação  enviará  uma  Carta  de  apresentação  do  aluno  à  Instituição  e  a  Instituição  dará 
condições para que o discente possa realizar o treinamento de campo. Definiu-se que o referido 
discente  terá  8  semanas  para  realizar  o  treinamento  de  campo.  3)Evento  “State  of  Planet 
Conference”.  O evento bienal é organizado pela Columbia University e está em sua 6ª edição. O 
evento ocorrerá simultaneamente em todas as Universidades do Programa e cada Universidade da 
rede de cada continente precisará organizar atividades para 1 (um) dia. O Colegiado definiu uma 
Comissão para organizar o evento composta pelos docentes Peter May, Rodrigo Medeiros e Silvia Goi 
e o discente Fábio Schott, como representante dos alunos das Turmas do Programa. Sugeriu-se que a 
professora Silvia Goi transfira a atividade da disciplina Seminários do dia 09/10 (terça-feira) para o 
dia  11/10.  4)  Calendário  Seminário  de  Acompanhamento  Projeto  Final  de  Curso  turma  2011. 
Discutiu-se o calendário para a apresentação dos trabalhos, definindo que o mesmo será realizado 
nos dias 24, 25 e 26 de outubro. Definiu-se que a banca será composta pelo Orientador e mais 2 
(dois)  docentes do Programa que irão avaliar o processo. O prazo para a entrega do projeto foi 
alterado do dia 30/08 (conforme informado na Circular 003/2012) para 30/09. O representante dos 
discentes FABIO SCHOTT apresentou demanda dos alunos de adiamento da realização do seminário. 
O  tema  foi  discutido  pelos  participantes  e  decidiu-se  pela  manutenção  da  data.  Foi  solicitada 
também pelo representante dos alunos redefinição do prazo de defesa dos alunos da turma 1 para 
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24  meses  e  não  20  meses  conforme  definido  pelo  Programa.  Após  apreciação  e  discussão  da 
demanda, o colegiado ratificou o prazo para a defesa da dissertação para os alunos da Turma 1 para 
30 de março de 2013. Salientando que, caso não seja possível a apresentação neste prazo, o discente 
interessado deverá solicitar a prorrogação ao Colegiado do Programa, respeitando o prazo máximo 
de 24 meses exigidos pela Pró-Reitoria  de Pós-Graduação e pela CAPES.  5) Informes e Assuntos 
Gerais.  (a)  Foi  informado  que  a  rede  está  fazendo  uma  reformulação  da  avaliação  e  das 
competências desejadas como um diferencial. Apontou-se a necessidade de verificar se as disciplinas 
obrigatórias  e  eletivas  estão  contemplando  estes  conteúdos.  Caso  não  esteja,  será  necessário 
reformular  o conteúdo  programático  do  Programa  a  fim  de  atender  as  exigências  da  rede.  O 
Colegiado terá até o dia 27 de agosto enviar uma posição sobre o documento aos docentes, que 
deverão posteriormente discutir os pontos apresentados. (b) Ponto de equilíbrio entre as disciplinas 
centrais do Programa. Sugeriu-se que estas mudanças garantam a diversidade exigida pelo Programa 
como um todo, seja no recredenciamento dos docentes e/ou nos conteúdos exigidos pela rede. (c) 
Representação dos  discentes  no Colegiado. O  mandato dos  atuais  representante  dos  discentes, 
Flávia Londres e Fábio Schott, termina em dezembro de 2012. O discente Fábio Schott propôs que 
seja escolhido um representante da Turma 2, onde o representante titular seria da Turma 1 e o 
suplente da Turma 2. O Presidente salientou que para que isso ocorra antes do término do mandato 
é necessário que haja renúncia de um dos atuais representantes. Mas a escolha dos representantes 
discentes é um processo que deve ser organizado e realizado pela comunidade de discentes do 
programa (d)  Candidato  Moçambicano.  O  Colegiado  decidiu  que  terão  2  (duas)  vagas  para  os 
candidatos Moçambicanos. Após discussão definiu-se que o candidato Noroay Rapissone, por ter 
sido o primeiro candidato aprovado, continua com as garantias da matrícula e da bolsa, caso ainda 
deseje vir assumir a vaga. A Unilurio deverá decidir entre os outros 2 (dois) alunos indicados, 1 (um) 
que deverá participar do Programa e assumirá as despesas e custos deste. Desta forma, a Turma 2 
terá 21 (vinte e um) alunos.
Nada havendo mais a tratar, encerrou-se a presente reunião às dezesseis 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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