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Às nove horas e trinta minutos do dia sete do mês de abril do ano de dois mil e vinte,
reuniram-se na sala da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Prá�cas em
Desenvolvimento Sustentável (PPGPDS), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ), sob a Presidência do Coordenador do Programa, o professor André Felippe Nunes de
Freitas, o prof. Leandro Mar�ns Fontoura, a prof.ª Gilmara de Moura Pires Palermo, prof.
Euler David de Siqueira, prof.ª Ka�a Cilene Tabai, prof.ª Fabíola de Sampaio Rodrigues
Grazinoli Garrido, representantes dos docentes, e Sideise Bernardes Eloi, representante dos
discentes. A reunião foi realizada através da Plataforma Conferência Web RPN, devido ao
isolamento social e teletrabalho determinados pela Reitoria da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Ministério da Saúde, como medida de
redução da contaminação na pandemia de COVID19. O Sr. Presidente deu início à reunião,
abrindo para discussão os seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação de banca de defesa de
dissertação de Tiago da Cruz Alves (T8). Foi aprovada pelo colegiado. 2) Aprovação de banca
de defesa de dissertação de Gabriela Schneider (T8). Foi aprovada pelo colegiado. 3)
Homologação de banca de defesa de dissertação de Bárbara de Morais (T8). Foi homologada
pelo colegiado. 4) Solicitação de prorrogação de defesa de dissertação de Dayane Erva�
(T8). O colegiado aprovou a prorrogação com previsão de defesa para primeira quinzena de
agosto. 5) Situação acadêmica da discente Mariana Brasil (T8). O professor André informou
que, após diversas tenta�vas, conseguiu conversar com a discente, e essa comunicou que não
estava conseguindo falar com o seu orientador (Prof. Alisson Barbieri) e que, além disso, não
estava conseguindo se comprometer com a dissertação por problemas de excessiva carga de
trabalho e por problemas de ordem pessoal. Além disso, a discente informou que teve
dificuldades de comunicação com o orientador. A discente propôs o desenvolvimento de
outro projeto, já que o projeto original não seria possível de ser realizado, já que demandaria
dados da empresa onde ela está empregada, mas que não serão passiveis de serem ob�dos.
O Prof. André informou que pediu que a discente entrasse em contato com o orientador e que
conversasse com este para avaliar a con�nuação ou a subs�tuição da orientação. O
presidente informou que também entrou em contato com o Prof. Alisson para solicitar que
este fizesse contato com a discente. O prof. Euler e o prof. André sugeriram que aguardassem
o posicionamento de ambos até o final desta semana e, caso não ocorra o retorno, que a
Coordenação envie um comunicado oficial solicitando o posicionamento de ambos, o que foi
aprovado pelo colegiado. 6) Procedimentos excepcionais para as a�vidades complementares
do Programa (defesa de projeto, exame de qualificação, defesa de dissertação). O



presidente informou que a Universidade não adotou o EAD, porém as defesas vinculadas à
Pós-graduação poderão ocorrer através de videoconferência, desde que previamente
autorizadas pelo Colegiado Execu�vo e previamente acordada entre Orientador, Discente e
membros da banca de avaliação. A PROPPG informou que enviará orientações mais
especificas sobre procedimentos relacionados às defesas, mas orientou que, após a defesa e
passada o isolamento social, que as folhas de assinatura do trabalho de conclusão e a ata de
defesa devem conter as assinaturas originais para a obtenção do cer�ficado de conclusão. A
PROPPG também orientou que os Programas criassem mecanismos de controle das defesas
de acordo com as suas dinâmicas internas. Baseado nisso, a Coordenação e a Secretaria do
PPGPDS elaboraram uma Declaração de Concordância com o resultado da defesa, que será
enviada para os membros da bancado, que conterá as assinaturas digitais do membro da
banca, do orientador e do discente. Posteriormente, essa declaração será subs�tuída pela ata
com as assinaturas originais. O prof. André também falou acerca do processo de seleção da
turma 10. O processo con�nuará normalmente até a primeira etapa de proficiência em língua
inglesa, prevista para início de junho. Caso a situação atual da pandemia no país persista até
antes desta etapa, novos procedimentos poderão ser adotados no processo de seleção. O
colegiado aprovou a u�lização desse documento e a con�nuidade do processo sele�vo. 7)
Homologação da composição dos representantes docentes do colegiado execu�vo 2020-
2021). O presidente informou que, após consulta às três linhas de pesquisa do PPGPDS, a
nova composição do colegiado será formada pelos Professores Ka�a Cilene Tabai, Camila
Gonçalves de Oliveira Rodrigues e Flavia Souza Rocha como �tulares, e Maria Claudia da Silva
Vater da Costa Fiori, Alexandre Ferreira Lopes e Gilmara Pires de Moura Palermo como
suplentes. O colegiado homologou as indicações. 8) Nomeação de Comissão de Elaboração
de Edital para Credenciamento de Docentes. O presidente informou que, neste ano, haverá
processo de credenciamento de novos docentes para compor o quadro do Programa no
quadriênio 2021-2024. A comissão, aprovada pelo colegiado, será então composta pelo Prof.
Ednaldo dos Santos, como presidente, pela Profa. Ka�a Cilene Tabai e pelo Prof. Euler David
de Siqueira, como membros. 9) Inclusão de coorientação do prof. Marcelo Duncan na
dissertação da discente Gabriela Schneider (T8). O prof. Robson Amâncio, orientador da
discente, enviou solicitação ao colegiado para inclusão do Prof. Marcelo Duncan como
coorientador, o que foi aprovado pelo Colegiado. 10) Assuntos Gerais e Informes. A) O
presidente informou que, por conta da situação atual, a CAPES comunicou que haverá
adiamento de entrega do relatório. O relatório do Programa já foi entregue e está sendo
aguardado o posicionamento da CAPES. B) A nova página do Programa já está disponível com
novas informações, inclusive nas redes sociais (Instagram, Facebook e LinkedIn). Nada mais
havendo a tratar encerrou-se a presente às dez horas e quarenta minutos e eu, Thais Pereira
Santos, Assistente em Administração lotada no PPGPDS, para constar, lavrei a presente Ata
que segue assinada pelo Senhor presidente e pelos demais membros presentes.
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