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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 
05/10/2012.

Às treze horas e vinte e cinco minutos do dia cinco de outubro, 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 
ANDRÉ FELIPPE NUNES DE FREITAS, representantes docentes e FLÁVIA LONDRES representante dos 
discentes. Os profs. Claudia Vater e Renato Maluf justificaram suas ausências. A discente LIA CARLA 
CARNEIRO CALDAS, da turma 2012, participou da reunião como convidada. O Sr.  Presidente deu 
início  a  reunião,  abrindo  para  discussão  os  seguintes  pontos  de  pauta.  1) Credenciamento  e 
Recredenciamento PPGPDS triênio 2013-2015. Foi decidida a prorrogação do prazo de entrega da 
documentação de Credenciamento e Recredenciamento até o dia 09 de outubro às 12h. Também 
definiu-se que no dia 19 de outubro será realizada uma reunião extraordinária do colegiado para 
aprovação do resultado de Credenciamento e Recredenciamento para envio a Câmara de Pesquisa e 
Pós-Graduação da Pro-Reitoria  de  Pesquisa e  Pós-graduação para homologação dentro do prazo 
estabelecido.  2) Estatuto  da  “Global  Association  of  the  Master’s  in  Development  Practice 
Programs”. A proposta de Estatuto encaminhada pelo Secretariado da Rede para todos os programas 
foi aprovada.  3) Evento “State of Planet Conference”.  O prof. Peter May informou que todos os 
preparativos para a participação do PPGPDS no evento estão sendo realizados e que a aluna Simone 
Madalosso, da turma 2012, irá  fazer a apresentação ao vivo.  4) Informes e Assuntos Gerais.  (a) 
Informe de alteração da data de reunião do Colegiado. A data da reunião do Colegiado referente ao 
mês de novembro foi alterada de 09 de novembro para 30 de novembro, tendo em vista a viagem 
para treinamento de Campo em Moçambique, que será dia 06 de novembro. (b) Representação dos 
discentes no Colegiado. O mandato dos atuais representantes dos discentes, Fábio Schott (titular) e 
Flávia Londres (suplente),  termina em dezembro de 2012. O aluno Fábio Schott  renunciou como 
representante titular dos discentes no Colegiado, tendo em vista que está residindo no exterior. 
Ficou definido que a aluna Flávia Londres assumirá como representante titular dos discentes até o 
final do mandato. Os alunos das duas turmas serão informados pela representante discente que 
precisam indicar a suplência em aberto até dezembro deste ano e indicar a representação em 2013. 
(c) Situação do pagamento de ajuda de custo para o treinamento de Campo do discente Fábio 
Schott. O prof. Rodrigo informou que o discente receberá o pagamento da ajuda de custo junto com 
os  outros  discentes  que  farão  o  treinamento  dentro  da  programação regular.  (d)  Seminário  de 
Acompanhamento Projeto Final de Curso turma 2011. O Colegiado reviu a composição de banca de 
avaliação. Definiu-se que deverão compor a banca, no mínimo, o professor orientador e apenas um 
docente  revisor/avaliador  e  não  mais  dois  como  anteriormente  definido.  O  Co-orientador  pode 
participar,  porém  não  como  docente  avaliador.  Os  docentes  externos  podem  participar  como 
docente avaliador,  desde que tenham o título de Doutor  e façam um Cadastro/Credenciamento 
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como membro externo.  (e) Mudança de Orientação da discente Flávia Porto.  O professor André 
Freitas  solicitou  a  mudança  de  orientação  da  discente  Flávia  Porto.  A  Coordenação  avaliará  a 
substituição a partir das indicações da discente Flávia Porto para um novo orientador. (f) Reembolso 
dos  gastos  com o visto  para o treinamento de Campo de Moçambique.  Ficou definido  que os 
discentes devem informar à Maria Emília Melo, gerente do PPGPDS, até o dia 10 de outubro, as 
despesas  que  tiveram  para  a  obtenção  dos  vistos  para  Moçambique,  bem  como  das  despesas 
remanescentes ainda não reembolsadas referentes aos treinamentos de campo em Petrópolis e no 
Amapá (incluindo a hospedagem nos dois últimos dias passados em Macapá). O reembolso de todas 
essas  despesas  será  depositado  na  conta  corrente  de  cada  aluno  juntamente  com  as  diárias 
referentes  ao  treinamento  de  campo  em  Moçambique.  Os  comprovantes  das  despesas  não 
precisarão  ser  entregues  nesse  momento,  mas  deverão  ser  guardados  pelos  alunos  para 
apresentação quando solicitados. (g) Proposta dos alunos para realização de seminário na Unilúrio. 
A representante dos discentes Flavia apresentou a proposta de realização de seminário na Unilúrio 
durante  o  treinamento de  campo.  O prof.  Rodrigo  informou que  a  coordenação irá  apoiar  e  já 
comunicou isso aos colegas da Unilurio e lembrou que na última reunião de planejamento com a 
turma uma comissão foi criada com um representante dos alunos de cada grupo para formatação do 
projeto. Ele e o prof. André aguardarão a minuta do projeto para dar prosseguimento a organização 
junto com os docentes da Unilúrio.

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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