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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 03/11/2020. 

 

Às nove horas e trinta minutos do dia três do mês de novembro 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 Coordenador do Programa, o professor André Felippe Nunes de 
Freitas, o prof. Leandro Martins Fontoura, a prof.ª Flávia Souza Rocha, a prof.ª Camila 
Gonçalves de Oliveira Rodrigues, a prof.ª Katia Cilene Tabai, representantes dos docentes e 
Adriene Campelo do Amaral, representante dos discentes. A reunião ordinária foi realizada 
através da Plataforma 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) Aproveitamento de créditos do discente Robson Batista da Silva (T10). O prof. 
André explicou que o discente em tela é reingressante e que, por isso, solicitava o 
aproveitamento dos créditos cumpridos na matrícula anterior. Assim, caso seja aprovado o 
aproveitamento, faltará apenas cumprir a disciplina obrigatória “População, Desenvolvimento 
e Saúde” e a atividade complementar ”Defesa de Dissertação”. Após breve discussão, o pedido 
foi aprovado pelo colegiado. 2) Aproveitamento de créditos da discente Mariana Proença 
(T10). O presidente informou que a discente também é reingressante e que é necessário o 
aproveitamento da carga horária cumprida na matrícula anterior. No caso da discente em tela, 
falta cumprir a disciplina “Práticas em Desenvolvimento Sustentável II”, além da atividade 
complementar “Defesa de Dissertação”. O pleito também foi aprovado pelo colegiado. 3) 
Aproveitamento de créditos da discente Mariana Proença (T10) da disciplina “Abordagens 
relacionais no estudo das CS: redes, atores e práticas. A discente cursou a disciplina no CPDA 
e apresentou a declaração de cumprimento da mesma. O Colegiado aprovou seu 
aproveitamento. 4) Aprovação da banca de defesa de dissertação da discente Kathleen 
H.Weintraub (T8). A orientadora, Prof.ª Katia Tabai, enviou a solicitação de agendamento de 
defesa, informando que a banca será composta por ela como presidente, como titulares os 
professores Alexandro Solórzimo (PUC Rio) e Luis Mauro Magalhães Sampaio (UFRRJ), e como 
suplentes os docentes John Wilkinson (UFRRJ) e Alessandra da Silva Pereira (UNIRio). A banca 
foi aprovada pelo colegiado e está prevista para ocorrer no dia quatro de dezembro do ano 
corrente. 5) Solicitação de inclusão de coorientação do professor André Felippe Nunes de 
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Freitas no projeto de dissertação da discente Jessica Barreto (T10). A orientadora, Proª. 
Gilmara Palermo, solicitou a inclusão do Prof. André Freitas, da própria UFRRJ, como 
coorientador e foi aprovada pelo colegiado. 6) Homologação do resultado Credenciamento 
de Novos Docentes para o Quadriênio 2021-2024. O presidente fez um breve relato, 
informando que 13 candidatos se inscreveram, sendo seis candidatos para a Linha 1, quatro 
candidatos para a Linha 2 e três candidatos para a Linha 3. O professor André Freitas passou 
a palavra ao professor Leandro Fontoura que informou que as professoras Camila Rodrigues, 
Katia Tabai e Flávia Rocha, integrantes da comissão, avaliaram também a documentação dos 
candidatos. Foi informado que a maioria dos docentes não organizou os documentos 
conforme exigido no edital, o que causou alguns problemas na pontuação. Outro ponto 
informado pelo Prof. Leandro foi o fato de alguns candidatos terem feito a solicitação de 
credenciamento às linhas de pesquisa que, em alguns casos, não correspondiam 
adequadamente à sua linha de atuação ou formação acadêmica. Quase todos os candidatos 
erraram ao fazer a pontuação no barema e, com isso, houve a necessidade de recontagem de 
pontos para a classificação. O professor Leandro informou que houve dois pedidos de 
informações sobre o processo seletivo e um pedido de recurso, no qual foi solicitada a 
divulgação de notas dos candidatos. Após consulta à PROPPG, foram esclarecidas as 
informações ao candidato. Houve recontagem minuciosa das notas do barema e o candidato 
teve sua nota alterada, sendo então aprovado. O professor Leandro Fontoura observou que é 
necessário manter a impessoalidade no processo de seleção e que há a necessidade fazer uma 
revisão sobre quais são os pontos relevantes e o que realmente se espera dos novos docentes, 
ajustando a nova seleção com o pensamento e às ambições do Programa. O professor sugeriu 
que se faça um relatório desse processo seletivo. Após esse relato, o professor informou que 
foram aprovados os seguintes candidatos: para a linha 1, os professores Matheus Dias 
Cordeiro, Fabio Cardoso de Freitas, Marcelo Duncan Alencar Guimarães e Janaína Machado 
Simões; para a linha 2, os professores Andreza Aparecida Franco Câmara e Severino Joaquim 
Nunes Pereira; e para a linha 3, a docente Michaele Alvim Milward de Azevedo. Os docentes 
que não foram classificados dentro das vagas poderão ser convidados a compor o quadro de 
docentes colaboradores, dependendo do recredenciamento dos docentes atuais e da 
proporção exigida pela CAPES. Após breve discussão, o colegiado homologou o resultado e 
aprovou a confecção do relatório. 7) Solicitação de licença maternidade da discente Ellen 
Bilheiro (T8).  O professor André Freitas informou que houve antecipação do parto e a 
discente está solicitando a licença maternidade. O colegiado aprovou a licença, desde que a 
discente envie o atestado médico para que o Programa dê entrada no processo da licença 
maternidade.  8) Edital do processo de seleção para a turma 11 (2021). O professor André 
Freitas informou que enviará o edital a todos para que sejam feitas alterações, correções e 
ajustes necessários e indicados pelo Colegiado. O presidente informou que as mudanças no 
Edital de Seleção se basearam no Relatório da Comissão de Seleção da Turma 10. Após 
avaliação, será realizada uma reunião extraordinária, com data sugerida para o dia dezenove 
do mês corrente. O colegiado aprovou a sugestão. 9) Assuntos Gerais e Informes. A). O 
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presidente informou que tem até o final de novembro para enviar as correções dos relatórios 
SUCUPIRA referente aos anos base 2017, 2018 e 2019 e que ele já viu que há necessidade de 
ajustes. Já o relatório referente ao ano de 2020 e ao quadriênio deverá ser entregue até março 
de 2021. B)  O professor André disse que fez contato com a engenheira responsável pela obra, 
que disse que faltavam pequenos ajustes para a entrega das salas. Nada mais havendo a tratar 
encerrou-se a presente às dez horas e quarenta e cinco 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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