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1 bilhão de adultos são analfabetos • 1
bilhão não tem o que comer • 500 mil
crianças morrem de doenças relacionadas à
desnutrição, na África e na Ásia, a cada ano
• Mais de 1 bilhão e meio de pessoas não
têm acesso à água potável • 2,9 bilhões de
pessoas estão sem acesso ao saneamento
básico • O dinheiro investido em Saúde é
desperdiçado entre 20 a 40 por cento,
privando milhares de pessoas de cuidados
extremamente necessários • Em 2010,
o Brasil teve o terceiro melhor desempenho
do mundo em relação ao seu PIB que subiu
7,5%, na maior alta desde 1986.

Já somos 7 bilhões
de pessoas no mundo

O Brasil é o país que tem a maior biodiver-
sidade de flora e fauna do mundo • A
principal fonte da emissão de gases do
efeito estufa no Brasil é a derrubada de
florestas tropicais.

somos um dos países
mais desiguais do planeta

Ao mesmo tempo,



Reconhecendo a necessidade de uma nova abor-
dagem na solução dos desafios mais prementes
do nosso tempo, a Fundação MacArthur está
apoiando a primeira iniciativa global de formação
interdisciplinar profissional para os futuros líderes
no desenvolvimento sustentável: a Rede Global de
Mestrados em Práticas em Desenvolvimento
Sustentável (The Global Master's in Development
Practice Programs Network).

Desde 2008, 22 renomadas instituições de ensino
superior em 15 países se juntaram a esta iniciativa
com a missão de contribuir para a formação de uma
nova geração de gestores que irão contribuir para
equacionar problemas de desenvolvimento.

No Brasil, após rigoroso processo competitivo, a
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ) foi escolhida para ser a sede desta Rede
Global no Brasil e um dos pólos que irá atender
estudantes da América Latina e da África Lusófona.
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É um curso inovador que combina rigorosa formação acadêmica com experiências práticas desen-

volvidas a partir de treinamentos de campo, onde os alunos são instigados a aplicar os seus

conhecimentos e a formular novas práticas de desenvolvimento. Para isso, o Programa enfatiza a

importância de uma abordagem de desenvolvimento que seja interdisciplinar e multisetorial,

articulando parcerias com várias partes interessadas nos setores público, privado, terceiro setor e

comunidades locais.

O Mestrado Profissional em Práticas em Desenvolvimento Sustentável no

Brasil é um curso de pós-graduação stricto sensu aprovado pela CAPES e

coordenado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

através do Departamento de Ciências Ambientais (DCA) e do Departamento

de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (DDAS).

O objetivo do programa é treinar profissionais altamente qualificados com uma abordagem 

“generalista”, porém preparados para enfrentar os complexos desafios do desenvolvimento

sustentável. Integrando as disciplinas fundamentais das Ciências da Saúde, Ciências Naturais,

Ciências Sociais e da Gestão, o curso irá proporcionar aos alunos conhecimentos necessários

para analisar e diagnosticar problemas multidimensionais, como desnutrição, pobreza extrema,

mudanças climáticas, escassez de recursos naturais e controle de doenças infecciosas.

O Programa de Pós-graduação em Práticas
em Desenvolvimento Sustentável da UFRRJ 
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Práticas de Desenvolvimento Sustentável na intersecção
das quatro esferas.

O Mestrado Profissional em Práticas em Desenvolvimento Sustentável terá
duração máxima de 24 meses e cada aluno deverá cumprir uma carga horária
mínima de 540 horas de atividades, o que equivale a um total de 36 créditos.

As atividades do curso estão estruturadas em cinco principais componentes:

TREINAMENTO INTENSIVO PRÉ-MASTER
Durante o mês imediatamente anterior a primeira disciplina, os estudantes fazem um curso intensivo
de introdução que visa prepará-los para o currículo geral do Programa, com atualização em conteúdos
de física, química, biologia, economia, matemática e estatística.

DISCIPLINAS NÚCLEO
As disciplinas que fazem parte deste componente são aquelas que visam apresentar uma visão
integrada no campo das Ciências da Saúde, Ciências Naturais e Engenharia, Ciências Sociais e
Gestão. Seis disciplinas são obrigatórias e uma ampla gama de disciplinas eletivas foram selecionados
a fim de permitir aos alunos, determinar a ênfase desejada para sua formação.

ABORDAGENS INTEGRADAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
(GLOBAL CLASSROOM)
Esta disciplina é obrigatória para todos os estudantes matriculados no mestrado das 22 instituições
que fazem parte da Rede Global de Mestrados em Práticas em Desenvolvimento Sustentável. Ela é

Currículo
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John W. McArthur, CEO da Fundação MacArthur e Diretor Executivo
do Projeto Millennium Promise 

Há um reconhecimento crescente de que
a solução dos problemas globais requer não só
conhecimentos avançados em determinadas dis-
ciplinas, mas também a gestão de conhecimentos
entre as disciplinas. Apesar de doutorados e espe-
cialistas técnicos serem fundamentais para a
geração de insights, profissionais generalistas
bem formados são necessárias para gerenciar
e implementar idéias entre as disciplinas.

"

"

ministrada via video-conferência diretamente da sede da Rede em Nova York, e fomenta a colaboração
entre estudantes e docentes da rede internacional.

TREINAMENTO DE CAMPO
Parte significativa das atividades a serem desenvolvidas pelos alunos no curso está concentrada nos
treinamentos de campo. Eles têm como objetivo proporcionar aos estudantes a oportunidade de ganhar
experiência sobre abordagens de desenvolvimento em diferentes condições e realidades. Três treinamentos
de campo estão previstos no curso: um na região da Mata Atlântica, uma na região Amazônica e o terceiro
em Moçambique.

SEMINÁRIOS EM PRÁTICAS EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Os seminários especiais do Programa visam permitir ao aluno contato com líderes e autoridades no campo
de desenvolvimento e experiências (projetos, programas e outras iniciativas) já implementadas ou
em implementação.

Para conclusão do curso, é exigido dos alunos a elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso
que deverá ser desenvolvido sob orientação de um professor e versar sobre temas relacionados
às praticas em desenvolvimento.

Acesse a grade completa de disciplinas e o corpo docente
do programa em www.ufrrj.br/posgrad/ppgpds.
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1 – University of California, Berkeley
2 – University of California, Davis
3 – University of Denver
4 – University of Winnipeg
5 – University of Minnesota
6 – University of Waterloo
7 – Columbia University
8 – Emory University
9 – University of Florida
10 –Tropical Agricultural Research and Higher
Education Center (CATIE)
11 – Universidad de los Andes

12 – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
13 – Universite Cheikh Anta Diop De Dakar
14 – University of Ibadan
15 – University of Botswana
16 – Trinity College Dublin
17 – Sciences PO
18 – TERI University
19 – University of Paradeniya
20 – BRAC University
21 – Tsinghua University
22 – James Cook University

http://mdp.ei.columbia.edu/

Master`s in Development Practice Programs

Parceiros
O Secretariado Internacional da Rede Global de Mestrados em Práticas em
Desenvolvimento Sustentável está localizado na Universidade de Columbia,
nos Estados Unidos, e funciona como uma organização guarda-chuva,
que organiza e colabora com os programas ao redor do mundo, na troca de
experiências, estudo de casos, jornadas de aprendizagem e no fomento ao
ambiente internacional e multicultural da iniciativa.

Este formato permite aos alunos a participação em atividades e disciplinas
em todas as universidades da Rede.
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O programa de Mestrado em Desenvolvimento Sustentável é o primeiro do genêro
a integrar os quatro pilares do desenvolvimento sustentável  – ciências da saúde,
ciências ambientais, ciências sociais e gestão –  e a fazer uso das novas tecnologias
da informação para promover a colaboração. O currículo do programa é
complementado por uma ênfase na promoção de soluções, nomeadamente através
de missões de campo para fornecer aos alunos uma formação prática na área do
desenvolvimento. O Programa de Mestrado irá capacitar uma nova geração de
profissionais com a formação interdisciplinar necessária para enfrentar os principais
desafios do desenvolvimento sustentável do nosso tempo.

No Brasil, a estratégia do Mestrado foi a busca de parcerias institucionais que
pudessem reunir o que há de melhor em termos de expertise acadêmica nas
áreas centrais do programa (Ciências Sociais, Ciências Naturais, Ciências da
Saúde e Gestão), aumentar a representatividade e alcance geográfico do projeto e
contato com experiências relacionadas ao desenvolvimento em diferentes regiões
brasileiras.

Desta forma, para o desenvolvimento do Programa a UFRRJ conta com a cooperação de quatro
outras instituições:

Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas,
Estratégias e Desenvolvimento (PPED/UFRJ) e o
Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC).

Universidade Federal do Amapá, através do
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade
Tropical (PPGBIO/UNIFAP).
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Universidade Federal de Minas Gerais, através do
Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional
(CEDEPLAR).

Universidade Lúrio (UNILURIO), em Moçambique,
situada em três campi na região norte do país
(distritos de Nampula, Niassa e Cabo Delgado).
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Inscrições e outras informações
Todos os anos no mês de abril, o Programa abre edital de Seleção para o ingresso de novos alunos.
O primeiro semestre letivo do curso se inicia sempre no mês de agosto, acompanhando o calendário dos
outros cursos que fazem parte da Rede Global de Mestrados em Práticas em Desenvolvimento Sustentável.

O Programa pretende atrair candidatos interessados em formação profissional pós-universitária
no campo do desenvolvimento sustentável, seja por se identificarem profissionalmente com o
tema ou por estarem interessados em contribuir para a construção de respostas aos desafios
através da ação local.

O Programa está concebido de forma a compor turmas de alunos de diversificadas formações
e vínculos regionais, sendo estimulada a participação de candidatos não somente do Brasil,
mas também de outros países da América Latina e paises africanos de língua portuguesa.

Perfil dos Candidatos

Secretaria do Programa de Pós-graduação em Práticas
em Desenvolvimento Sustentável

Rua Anfilófio de Carvalho, 26 salas 901/902

Centro – Rio de Janeiro / RJ – CEP 20.030-060
Telefone: (21) 2524-0030
E-mail: ppgpds@ufrrj.br

Site: www.ufrrj.br/posgrad/ppgpds

O curso é totalmente gratuito e conta com um programa de bolsas de estudos,
financiado com recursos da Fundação MacArthur.



Coordenação

Parceiros

Secretariado Internacional

Financiamento

Programa de Pós-graduação em 
Práticas em Desenvolvimento Sustentável

Programa de Pós-graduação em 
Práticas em Desenvolvimento Sustentável


	ARTE_Capa_livreto.pdf
	Página 1

	ARTE_Capa_livreto.pdf
	Página 1




