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Às treze horas do dia vinte e dois do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniram-se os
membros do Colegiado Execu�vo 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 Camila Gonçalves de Oliveira Rodrigues, a
prof ª Flávia Souza Rocha, a prof.ª Ka�a Cilene Tabai, representantes �tulares dos docentes, a
prof.ª Gilmara Pires de Moura Palermo, representante suplente dos docentes, e Sideise
Bernardes Eloi e Adriene Campelo do Amaral, respec�vamente representantes �tular e
suplente dos discentes. A reunião foi realizada através de videoconferência pela plataforma
Webconferência RNP, já que ainda estamos em isolamento social como medida de proteção
contra a pandemia de COVID-19, conforme determinado pela Administração Central da UFRRJ
em atendimento às determinações do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério
da Saúde. O Sr. Presidente deu início à reunião, abrindo para discussão o seguinte ponto de
pauta: 1) Estudos Con�nuados Emergenciais no PPGPDS. O prof. André informou que o
CEPE/CONSU aprovou, com pequenas modificações, a deliberação que regulamenta o ensino
remoto emergencial para os Programas de Pós-Graduação stricto e lato sensu da UFRRJ. A
deliberação atende especificamente o primeiro semestre de 2020 (2020-1), mas também será
aplicada, possivelmente, ao segundo semestre, já que a situação da pandemia não entrará em
normalidade até lá. O presidente orientou que cabe agora que o PPGPDS inicie um processo
de organização interna para a u�lização do ensino remoto. O obje�vo da reunião de hoje é
ra�ficar a deliberação e preparar para organização de a�vidades remotas. A prof.ª Gilmara
informou que já houve a reunião do seu departamento e há uma previsão para iniciar as aulas
em agosto do corrente ano. O prof. André lembrou a todos que, segundo a deliberação, será
necessário alterar as ementas das disciplinas, incluindo-se informações que se adequem ao
ensino remoto emergencial. Esclareceu que no caso de disciplinas cuja carga horária é
integralmente comporta por aulas prá�cas possivelmente não poderão ser aplicadas nessa
nova metodologia. Ainda não há um calendário, mas também poderá ocorrer a sobreposição
entre o primeiro e segundo semestre de 2020, já que 2020-1 pra�camente não teve aulas
devido à pandemia. No entanto, dúvidas sobre os procedimentos a serem adotados deverão
ser dirimidas na reunião da Câmara de Pós-graduação que acontecerá amanhã, terça-feira,
dia 23 de junho. A prof.ª Ka�a informou que no PPGAO as aulas serão retomadas hoje às
dezenove horas. Haverá um acolhimento aos discentes ingressantes, sendo uma a�vidade
cole�va incen�vada pela coordenação. O presidente comunicou que convocará uma reunião
do Colegiado Pleno na próxima semana para estabelecer discu�r os procedimentos
relacionados às aulas remotas, quais disciplinas serão oferecidas e quais estratégias serão
tomadas para fazer a transição para ensino emergencial no Programa. Como está havendo
uma sobrecarga à coordenação por conta do relatório Sucupira 2019, o relatório do
quadriênio 2017-2020 que deverá ser entregue até dezembro deste ano e o processo de
seleção para a turma 2020-2 que iniciou nesta semana, o prof. André sugeriu que seja
formada uma comissão composta por três docentes para dar suporte ao Programa e a
transição para o ensino remoto emergencial. O colegiado resolveu que a comissão será
estabelecida na reunião com o Colegiado Pleno. Após breve discussão, foram tomadas as
seguintes decisões: (1) o PPGPDS iniciará a transição para o ensino remoto emergencial para o
primeiro semestre de 2020 e, possivelmente, para o segundo semestre; (2) será convocada
uma reunião do Colegiado Pleno na próxima semana para discu�r com a comunidade do
PPGPDS a ensino remoto emergencial; e (3) será estabelecida uma comissão que auxiliará a
Coordenação, o Colegiado Pleno, a Secretaria e toda a Comunidade do PPGPDS no processo



de transição para o ensino remoto emergencial. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a
presente às treze horas e cinquenta 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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