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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 06/10/2020. 

 

Às nove horas e trinta minutos do dia seis do mês de outubro do ano de dois mil e 
vinte, reuniram-se os membros do Colegiado Executivo do Programa de Pós-
Graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável (PPGPDS), da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), sob a Presidência do Vice-Coordenador do 
Programa, o professor Leandro Martins Fontoura, a prof.ª Flávia Souza Rocha, a prof.ª 
Camila Gonçalves de Oliveira Rodrigues, representantes dos docentes e Sideise 
Bernardes Eloi, representante dos discentes. O professor André está em período de  
férias, mas participou da reunião apenas para esclarecer os dois primeiros itens de 
pauta. A reunião ordinária foi realizada através da Plataforma Conferência Web Zoom, 
devido ao isolamento social e teletrabalho determinados pela Reitoria da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pelo 
Ministério da Saúde, como medida de redução de contaminação na pandemia de 
COVID-19. O Sr. Presidente deu início à reunião, abrindo para discussão os seguintes 
pontos de pauta: 1) Aprovação do edital de Recredenciamento de Docentes para o 
Quadriênio 2021-2024. O prof. André informou que o recredenciamento é uma 
exigência da CAPES e que o processo seletivo engloba credenciamento e 
recredenciamento para atualizar o corpo docente para o quadriênio 2021-2024. A 
sugestão de recredenciamento é um processo simplificado onde o docente escolhe se 
deseja continuar ou ser colaborador ou permanente. Foi aprovada pelo colegiado. O 
colegiado aprovou o edital simplificado. 2) Homologação da alteração de calendário 
do edital de credenciamento dos docentes para o Quadriênio 2021-2024. O prof. 
André informou que houve necessidade de alteração no calendário, tendo sido 
prorrogado por mais uma semana, por conta de problemas no envio da documentação 
dos docentes ao e-mail da secretaria. O colegiado aprovou a homologação de 
alteração de calendário. 3) Proposta de Calendário de Defesas de Projeto (T10) e de 
Exame de Qualificação (T09). O prof. André informou que as defesas de exame de 
qualificação (T9) e as defesas de projeto (T10) estavam previstas para o final do ano, 
mas por conta da pandemia e suas consequências, houve alterações importantes nos 
projetos e a turma 10 terá pouco tempo para apresentar sua defesa de projeto. A 
sugestão foi que as apresentações ocorressem apenas no ano seguinte, no período de 
vinte e dois de fevereiro até doze de março. O prof. André sugeriu que as fichas de 
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avaliação periódica semestral sejam feitas e apresentadas pelos orientadores e seus 
respectivos discentes e analisadas em reunião do colegiado. O colegiado aprovou a 
alteração no calendário. 4) Solicitação de aproveitamento de créditos da disciplina 
“Tópicos Especiais em Geografia e Meio Ambiente (GEO2211) cursada pela discente 
Kathleen Weintraub (T8). Aprovada pelo colegiado. 5) Solicitação de aproveitamento 
de créditos da disciplina “Tópicos Especiais em Geografia e Meio Ambiente 
(GEO2211) cursada pela discente Ana Carolina Abreu (T8). Aprovada pelo colegiado. 
6) Solicitação de inclusão de coorientação da professora Flávia Souza Rocha no 
projeto de dissertação da discente Beatriz Mattiuzzo (T10). Aprovada pelo colegiado. 
7) Solicitação de inclusão de coorientação da professora Gilmara Pires Palermo no 
projeto de dissertação da discente Rosane de Oliveira Rocha Villela (T10). Aprovada 
pelo colegiado. 8) Homologação da representação de turma da T10. O colegiado 
homologou a representação discente da T10, sendo eleito o discente Bruno Luiz 
Silveira de Castro para ser suplente nas reuniões do colegiado atual. 9) Assuntos Gerais 
e Informes. A) O prof. Leandro Fontoura informou que foi apresentada, em janeiro 
deste ano, uma proposta de projeto em conjunto com a docente Camila Rodrigues no 
edital do Erasmues Plus para qualificação na área de Ecoturismo e Turismo baseado na 
Natureza, liderada pela Universidade Autônoma de Barcelona, com a participação de 
Universidades Brasileiras, Europeias e Latino-Americanas. A proposta conseguiu 
aprovação e financiamento da União Europeia. O presidente entende que haverá 
intercâmbios de conhecimento e experiências entre docentes e discentes e que a 
expansão do projeto será relevante para o PPGPDS em diversos aspectos. A professora 
Camila Rodrigues complementou que o projeto poderá contribuir com o Observatório 
de Parcerias em Áreas Protegidas, também vinculado ao PPGPDS. Nada mais havendo 
a tratar encerrou-se a presente às dez horas e trinta e dois 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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