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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRÁTICAS EM
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 
 

ATA Nº 3398 / 2020 - PPGPDS (12.28.01.00.00.00.00.28) 
 
Nº do Protocolo: 23083.061352/2020-16

Seropédica-RJ, 19 de novembro de 2020.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRÁTICAS EM
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA NO
DIA 19/11/2020.

 
 
Às dez horas do dia dezenove do mês de novembro 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 Flávia Souza Rocha, a prof.ª Camila
Gonçalves de Oliveira Rodrigues e a prof.ª Ka�a Cilene Tabai. A secretária do Programa, Thais
Pereira dos Santos, e os representantes �tular e suplente dos discentes, Adriene Campelo do
Amaral e Bruno Castro, não puderam par�cipar, jus�ficando as suas ausências. A reunião
extraordinária 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) Aprovação do Edital de Seleção para a Turma
2021-2 (T11) do PPGPDS. Conforme acordado na reunião ordinária do mês de novembro, o
edital foi disponibilizado via Google Drive do Programa para avaliação e correção do mesmo.
Todos os membros do Colegiado avaliaram o Edital, efetuando sugestões no mesmo. Os
pontos ou trechos do edital que trouxeram dúvidas aos membros do Colegiado foram então
discu�dos e esclarecido. Assim, o colegiado aprovou o edital, que será enviado para a
PROPPG para avaliação e, posteriormente, para ser publicado e divulgado. 2) Edital FAPERJ nº
05/2020 - Apoio aos Programas e Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu do Estado do Rio
de Janeiro - 2020. O presidente informou que foi lançado pela FAPERJ um novo edital de
apoio aos PPGs do Estado do Rio de Janeiro. Este edital possui caracterís�cas diferentes dos
anteriores, já que permite que, além do Coordenador, outro docente do Programa pode ser
aprovado e indicado pelo Colegiado de Curso para submeter a proposta. O prof. André
informou que não teria a possibilidade de submeter a proposta como responsável, mas
apresentou o projeto já formatado conforme determinado pelo edital, sendo este in�tulado
"Ações para o fortalecimento do Programa de Pós-graduação em Prá�cas em
Desenvolvimento Sustentável para a formação de lideranças no Desenvolvimento
Sustentável", que foi apreciado pelos membros do Colegiado e aprovado. O projeto será
subme�do na Faixa B do Edital, com recursos de valor máximo de R$ 40 mil reais e des�nado
a programas de pós-graduação com apenas mestrado. Após breve discussão, o Colegiado
recomendou que o Prof. Leandro Fontoura, atual Vice-Coordenador do PPGPDS, seja o
proponente do projeto junto à FAPERJ. 3) Homologação do resultado do Processo de
Recredenciamento de Docentes do PPGPDS para o Quadriênio 2021-2024. O prof. André
apresentou aos membros do Colegiado a planilha que resumia todas as informações exigidas
pelo Edital de Recredenciamento dos Docentes do PPGPDS. O prof. André informou que dos
vinte docentes enquadrados atualmente como permanentes, apenas um não enviou o pedido
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de recredenciamento (Prof. Alisson Barbieri), enquanto outros três docentes (profs. Laura
Wong, Rodrigo Medeiros e Wagner Lopes) solicitaram o recredenciamento como docentes
colaboradores. Todos os demais docentes permanentes solicitaram a sua manutenção nesta
categoria no próximo quadriênio e alcançaram os requisitos exigidos pelo edital para tanto. Já
entre os quatro atuais docentes colaboradores, uma docente pediu para ser recredenciada
como permanente (Profa. Catarina Lira) e outros dois docentes solicitaram o
descredenciamento do Programa (Profs. Jarbas Marçal e Jerônimo Sansevero), enquanto um
professor solicitou a permanência como docente colaborador (Prof. Gustavo Lyra). A Profa.
Catarina Lyra alcançou os requisitos exigidos para a seu recredenciamento como docente
permanente do Programa. Assim, o quadro de docentes permanentes recredenciados será
composto por dezessete docentes (Profs. Alexandre Ferreira Lopes, Ana Maria Dantas Soares,
André Felippe Nunes de Freitas, Camila Gonçalves de Oliveira Rodrigues, Catarina da Fonseca
Lira de Medeiros, Ednaldo Oliveira dos Santos, Euler David de Siqueira, Fabíola de Sampaio
Rodrigues Grazinoli Garrido, Flavia Souza Rocha, Gilmara Pires de Moura Palermo, Henderson
Silva Wanderley, Ka�a Cilene Tabai, Leandro Mar�ns Fontoura, Luis Mauro Sampaio
Magalhães, Maria Claudia da Silva Vater da Costa Fiori, Robson Amâncio e Tiago Boer Breier),
enquanto o quadro de docentes colaboradores recredenciados será formado por quatro
docentes (Profs. Gustavo Bastos Lyra, Laura Lidia Rodriguez Wong, Rodrigo Jesus de Medeiros
e Wagner Lopes Soares). Após breve discussão, o resultado do Processo de Recredenciamento
foi aprovado pelo Colegiado Execu�vo do PPGPDS, que também autorizou a publicação do
mesmo. 4) Assuntos Gerais e Informes. A). O professor André informou que par�cipou de
reunião na segunda-feira, dia 16 de novembro, com a empresa SM21, responsável pelas obras
do 13º da Avenida Presidente Vargas. Pelo informado pelos representantes da empresa,
faltam poucos detalhes para o encerramento e que, após a re�rada dos rejeitos da obra e
equipamentos, além da limpeza geral do andar, o PPGPDS poderá realizar a mudança para o
novo endereço. Além disso, o prof. André ar�culou o contato entre a empresa e o responsável
pela COTIC no CPDA para que seja acertado o cabeamento de internet para o 12º e 13º
andares. Ainda não há uma data para o encerramento das a�vidades, mas os responsáveis
disseram que isto deve ocorrer muito em breve. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a
presente reunião às doze horas e eu, André Felippe Nunes de Freitas, Coordenador do
PPGPDS, para constar, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e pelos demais
membros presentes.
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