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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA REGIONAL E DESENVOLVIMENTO, 

REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2020, ÀS 09:00 HORAS, POR 

VIDEOCONFERÊNCIA. Às nove horas do dia vinte e sete de abril de dois mil e 

vinte, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Economia Regional 

e Desenvolvimento, sob a presidência do vice-coordenador Alexandre Jerônimo de 

Freitas, com a presença dos professores: Thierry Molnar Prates, Lucas Siqueira de 

Castro, Carlos Otávio de Freitas, Paulo José Saraiva, Everlam Elias Montibeler, 

Caio Peixoto Chain, Teófilo Henrique Pereira de Paula. Discentes representantes de 

turma: Adriano de Oliveira Silva (turma 2020). Secretária: Alzenira Ramos de Souza. 

Verificada a presença de quórum, o professor Alexandre iniciou a reunião 

apresentando o primeiro ponto de pauta, qual seja Informes da coordenação com 

destaque para o seguinte ponto: Apreciação e parecer sobre a proposta de 

Deliberação da PROPPG sobre as normas para oferta de disciplinas online, no 

âmbito dos Programas de PósGraduação da UFRRJ, em caráter excepcional-

Professor Alexandre repassou ao colegiado a intenção da coordenação, diante do 

cenário atual de Pandemia, em dar andamento ao Calendário Acadêmico do 

PPGER. Nesse sentido, o professor abriu para discussão os seguintes pontos: 

1.Planejamento do Calendário da turma 2020 – 1.1 - Antecipação do quadro de 

definições das orientações da turma 2020 - Professor Teófilo sugeriu que os alunos 

entrem em contato com os professores o mais possível, a fim de definirem as suas 

orientações e, em seguida dar início às atividades acadêmicas. Professor Thierry se 

manifestou favorável à aproximação de professores e alunos, no intuito de que estes 

conheçam melhor o perfil de todos os professores do Programa e assim, façam as 

escolhas assertivas em relação às orientações. Professor Carlos também concordou 

sobre a necessidade de interação entre professores e alunos. Diante disso, o 

professor propôs que os seminários do Programa aconteçam antes da homologação 

das orientações para que os alunos conheçam um pouco mais do perfil de cada 

professor do Programa. Prof Everlam defendeu a ideia das orientações serem 

definidas durante o processo seletivo, antes do início das aulas. Entretanto, diante 

da atual conjuntura, o professor concorda com os demais, em relação à realização 

de um seminário para os professores e alunos se conhecerem e consolidarem as 

suas orientações. Professor Paulo também manifestou a sua opinião sinalizando 

que a maioria dos alunos já tem a sua orientação pré-definida, e também concorda 
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com os demais professores, em relação ao seminário. O professor lembrou ainda, 

que a disciplina de seminários é a única com condições de ser ofertada nesse 

momento, pois, além da interação dos alunos com os professores há a possibilidade 

de integralização de créditos sem nenhuma perda da sua qualidade. Professor 

Teófilo também seguiu a mesma linha de raciocínio do colegiado.  O professor 

sugeriu ainda que, caso haja algum aluno indeciso, que este obtenha ajuda da 

coordenação para a definição de sua orientação. Após a discussão, o professor 

Alexandre orientou sobre os encontros on line que, em princípio, poderão acontecer 

em caráter informal, e ao longo do período serem oficialmente apresentados como 

seminários para a computação dos créditos. Após os devidos esclarecimentos sobre 

a realização dos seminários, o professor Alexandre encaminhou para votação a 

seguinte proposta: Apresentação de professores e alunos da turma de 2020, através 

de seminários informais ou via créditos, como disciplinas. O encaminhamento foi 

aprovado, por unanimidade. 1.2-Disciplinas – Prof Alexandre iniciou o assunto em 

questão informando que, apesar de o calendário acadêmico da UFRRJ estar 

suspenso, o mesmo não ocorreu com o calendário da CAPES, que continua vigente. 

Nesse sentido, a PROPPG manifestou interesse em retomar o calendário 

acadêmico da Pós-Graduação, mediante ministração de aulas on line. Professor 

Alexandre sinalizou ainda que, mesmo sem a PROPPG ter uma posição definida 

sobre o retorno do calendário, alguns programas de pós-graduação da UFRRJ já 

estão tomando a iniciativa de dar andamento nos seus calendários com as aulas 

remotas e consequentemente obterão avaliação positiva da CAPES em detrimento 

aos programas que ainda não se posicionaram em relação aos seus calendários de 

aulas remotas. Professor Alexandre sugeriu que seja iniciado o cronograma de 

aulas on line, com ofertas de disciplinas menos complexas, como por exemplo, as 

disciplinas da área de desenvolvimento.  Em seguida o professor Alexandre abriu 

para discussão sobre o assunto. Professor Everlam concordou com a ministração on 

line de algumas disciplinas e demonstrou preocupação em relação aos alunos 

bolsistas, que terão os benefícios encerrados ao término período de 24 meses de 

andamento do curso. Professor Paulo sugeriu duas alternativas para minimizar a 

perda de conteúdos na turma de 2020. Alternativa 1 - Reposição das disciplinas no 

período de recesso da UFRJ (dezembro, janeiro e fevereiro). Alternativa 2 – A oferta 

de disciplinas optativas do Programa, on line. O professor também se propôs a 

ofertar uma disciplina optativa, se a coordenação aasim concordar. Professor 
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Thierry também demonstrou preocupação, em relação à avaliação da CAPES sobre 

os Programas novos e em seguida, sugeriu que a coordenação entrasse em contato 

com cada professor e discutisse sobre a possibilidade de adiantamento de 

disciplinas menos complexas nesse primeiro semestre. O professor ainda se 

colocou à disposição da coordenação, caso seja possível ministrar alguma disciplina 

optativa ainda este ano. Professor Teófilo também se propôs a oferecer a sua 

disciplina remotamente. Após discussão, o professor Alexandre encaminhou para 

votação da seguinte forma: a visão do colegiado, na medida do possível, se dispor 

em antecipar e preencher o calendário do primeiro semestre, com aulas, ou 

Seminários, de acordo com a deliberação da Universidade. O encaminhamento foi 

aprovado por unanimidade.  Assuntos gerais. Não houve. Para constar, eu, 

Alzenira Ramos de Souza, na qualidade de representante do PPGER junto à 

secretaria, lavrei a presente Ata, que dato e assino, bem como todos os presentes.  

 

                                    Rio de Janeiro, 27 de abril de 2020. 
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