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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 01/12/2020. 

 

Às nove horas e trinta minutos do dia primeiro do mês de dezembro 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 Gilmara Pires de Moura Palermo, a prof.ª 
Camila Gonçalves de Oliveira Rodrigues, a prof.ª Katia Cilene Tabai, representantes dos 
docentes e Bruno Luiz Silveira de Castro, 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) Solicitação de inclusão de coorientação do 
professor Luc Jean Dubreuil, com orientação professor Leandro Fontoura, no projeto de 
dissertação do discente Robson Batista da Silva (T10). O professor André Freitas deu a palavra 
ao professor Leandro Fontoura que informou a importância da inclusão do professor Luc Jean 
Dubreuil no projeto de dissertação “Comunidade Rural do Bonfim: Diagnóstico e 
Recomendações para Políticas Públicas” do discente Robson Batista da Silva. O docente é 
funcionário e consultor da FAO, além de especialista e um dos criadores da metodologia de 
trabalho denominada “Rural Invest” que é difundida e ensinada em vários países. O objetivo 
é que o professor Luc Jean traga essa metodologia ao Programa aplicando no projeto de 
dissertação do discente. O colegiado aprovou a inclusão do coorientador. 2) Solicitação de 
inclusão de coorientação do professor Leandro Martins Fontoura, com orientação da 
professora Camila Rodrigues, no projeto de dissertação do discente Miguel Ângelo Portela 
Pinheiro da Silva (T10). O professor André Freitas passou a palavra à professora Camila 
Rodrigues que informou que vem trabalhando em conjunto com o professor Leandro e que 
seus discentes têm ideias afins com o trabalho do professor Leandro Fontoura e por isso irá 
somar nos trabalhos acadêmicos dos seus discentes. O colegiado aprovou a inclusão de 
coorientação do docente no projeto de dissertação “Parcerias desenvolvidas nas unidades de 

conservação do Arquipélago de Fernando de Noronha (PE)“. 3) Solicitação de inclusão de 
coorientação da professora Camila Rodrigues, com orientação do professor Leandro 
Fontoura, no projeto de dissertação da discente Vanessa de Souza Pereira (T10). O professor 
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André Freitas passou a palavra ao professor Leandro Fontoura que ratificou a parceria de 
trabalho com a professora Camila Rodrigues e que desenvolverá melhor o trabalho dos seus 
alunos, ressaltando o projeto de defesa de dissertação da discente cujo título “Turismo em 
Áreas Protegidas e suas Relações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”. 4) 
Apresentação da situação atual dos trabalhos da comissão de autoavaliação do PPGPDS 
(relatora: Prof.ª Camila Rodrigues). O professor André Freitas passou a palavra à prof.ª Camila 
Rodrigues que informou que a comissão foi instituída no final do ano passado, mas que os 
trabalhos se iniciaram no final de março deste ano e foram até julho do ano corrente. A 
comissão é composta pelo prof. Leandro Fontoura, pela prof.ª Flávia Souza, pelo prof. Gustavo 
Lyra e por ela. A docente disse que o documento de autoavaliação foi baseado, 
principalmente, nos documentos orientadores da CAPES, sendo atualmente uma exigência da 
Instituição junto aos Programas de Pós-Graduação, além das avaliações que a CAPES já faz. O 
prof. André Freitas contribuiu dando informações sobre o comitê de Área Interdisciplinar bem 
como foram aproveitadas as informações de outros Programas que já possuem comissões de 
autoavaliação, mas a principal contribuição veio da própria CAPES que instituiu um grupo de 
trabalho para estabelecer diretrizes de como seria essa autoavaliação e o que deveria compor 
nesse processo de autoavaliação. A prof.ª Camila Rodrigues apresentou slides de como havia 
sido implementado o planejamento estratégico, como foi desenvolvido o trabalho da 
comissão, o quanto finalizou dessa autoavaliação e quais são as perspectivas para os próximos 
passos. A docente apresentou as dimensões políticas e técnicas do processo que são adotadas 
pela Universidade com rebatimento nos Programas de Pós-Graduação com o intuito de definir 
a qualidade do Programa em consonância com o PDI da UFRRJ. O prof. André ressaltou que o 
problema é que o Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade não prevê ainda o 
planejamento estratégico dos Programas bem como não informa o que se deseja alcançar nos 
Programas de Pós-Graduação da Instituição. Por conta disso, atualmente, a Universidade está 
reformulando essa questão e incluindo a PROPPG no PDI com o objetivo de desenvolver esse 
planejamento e essas diretrizes junto aos cursos de Pós-Graduação. A prof.ª Camila pontuou 
que a comissão tem dois grandes produtos, sendo um subsídio para o planejamento 
estratégico e outro uma proposta da autoavaliação, que terá como base o início do ano que 
vem e quais instrumentos que serão utilizados para a autoavaliação. Foi realizada uma 
consulta junto à comunidade acadêmica para avaliar os pontos fortes e o que pode ser 
melhorado nos tópicos para a qualidade do programa. Os resultados foram divulgados para a 
comunidade e servirão como linha de base para ser trabalhada na autoavaliação. A comissão 
irá fazer uma sugestão de metas para compor o planejamento estratégico, que deverá tomar 
como base as diretrizes estratégicas da pós-graduação na Universidade.. Uma das sugestões 
é que se tenha uma comissão que faça essa avaliação a cada dois anos, utilizando ferramentas 
como questionários, oficinas, acompanhamento das mídias sociais entre outros. A presidente 
da comissão informou que a última reunião do ano será dia nove de dezembro, onde 
apresentarão um refinamento sobre a autoavaliação e irá compartilhar este documento com 
o colegiado executivo até o dia dezoito do mês corrente para que haja o retorno desse 
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trabalho em fevereiro do ano que vem com a participação de todos os docentes do PPGPDS. 
O prof. Leandro complementou ressaltando a importância de ser feita essa autoavaliação e 
que a PROPPG já se manifestou que está ciente dessa questão e que está se movimentando 
para tentar resolver o problema. A prof. Gilmara parabenizou a comissão pelo excelente 
trabalho apresentado. A prof.ª Katia Tabai também elogiou a comissão e disse estar 
impressionada com a excelência do trabalho de equipe.  5) Análise do pedido da entrega da 
dissertação fora do prazo da discente Mariana Portilho (T6) sob orientação da prof.ª Camila 
Rodrigues. O professor André Freitas passou a palavra à prof.ª Camila Rodrigues. A docente 
explicou que a demora ocorreu por conta da entrega da submissão do artigo científico e que 
a discente teve dificuldades por conta de atividades laborais bem como questões de foro 
íntimo. A discente defendeu sua dissertação no prazo, porém houve um atraso para a 
publicação do artigo, mas a submissão foi realizada na revista portuguesa “Cidades, 
Comunidades e Territórios“ estando em consonância com o projeto da aluna intitulado 
“Cultivando relações no Arranjo Local da Penha: a mobilização de mulheres a partir das 
práticas de agricultura na favela”. O professor André Freitas informou que como ela cumpriu 
todos os quesitos, entende que pode ser aprovada essa entrega, porém será a PROPPG quem 
determinará essa possibilidade de aprovação. O professor André passou a palavra à prof.ª 
Katia Tabai que informou que participou da banca de defesa de dissertação da discente e que 
foi uma apresentação excelente, inclusive com apresentação de um vídeo relevante ao 
Programa. Sugeriu que o PPGPDS pudesse ampliar essa oportunidade e utilizar dessas 
ferramentas para aperfeiçoar o processo no PPGPDS. O colegiado aprovou o pedido da 
entrega fora de prazo. 6) Calendário acadêmico administrativo 2021 do PPGPDS. O prof. 
André Freitas apresentou o calendário proposto para o ano que vem que terá três períodos 
(2021-I, 2021-II e 2021-III). Isso ocorreu porque se mantivesse dois semestres, eles ficariam 
sobrepostos com os recessos da graduação e, com isso, os docentes não teriam recesso 
efetivamente, gerando sobrecarga de trabalho. O presidente informou que houve um 
rearranjo das disciplinas, em especial das disciplinas de Práticas em Desenvolvimento 
Sustentável I e II, pois estas demandam um tempo expressivo e as disponibilizou no segundo 
período do ano letivo. O primeiro período do ano está compreendido entre vinte e cinco de 
janeiro a nove de maio de dois e mil e vinte e um (2021-I), com treze semanas letivas. O 
segundo período será de vinte e quatro de maio a vinte e nove de agosto (2021-II), com treze 
semanas letivas. O terceiro período (2021-III) compreenderá de treze de setembro a vinte e 
dois de dezembro. Haverá também entre os períodos, o processo eleitoral para a coordenação 
do Programa, que compreenderá o período de dois de março a quatro de maio do ano 
seguinte. O prof. André apresentou também o calendário administrativo de reunião do 
colegiado executivo para o ano que vem.  A prof.ª Katia e a prof.ª Gilmara elogiaram a 
estratégia utilizada pelo coordenador. O colegiado aprovou os dois calendários. 7) Calendário 
do processo seleção da turma 11. O prof. André Freitas informou que o edital de processo 
seleção para o ano que vem já foi aprovado pela PROPPG e que o docente Paulo Botteon disse 
que o edital do Programa está totalmente de acordo com o previsto pela legislação e pela 
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PROPPG. A única sugestão é que constasse a lista de docentes, que será incluída no próximo 
processo seletivo. Houve uma pequena alteração no calendário proposto após a proficiência 
em Inglês, o que acarretou pequenos adiamentos de prazos para as etapas seguintes. O 
colegiado aprovou o calendário já alterado.   8) Situação da discente Mariana Brasil (T08). O 
presidente comunicou que a discente é orientada pelo prof. Alisson Barbieri e que tentou 
várias vezes e de diferentes formas o contato com a aluna e com o seu orientador antes da 
pandemia, mas não conseguiu retorno. No início da pandemia, o prof. André conseguiu 
conversar com a discente e que essa informou que também não estava conseguindo ter 
contato com o seu orientador. O coordenador sugeriu que houvesse mudança de orientação 
e mudança pois de projeto, pois sua dissertação era vinculada ao local em que a aluna 
trabalhava. A discente mudou todo o seu projeto e conseguiu se comunicar com o docente 
que assumiu o novo projeto, porém após esse evento, o prof. André não conseguiu mais se 
comunicar com ambos. Inclusive o prof. Alisson não solicitou recredenciamento no Programa 
e, dessa forma, não faz mais parte do corpo docente do Programa a partir de janeiro do ano 
que vem. Na última semana, o prof. André tentou mais uma vez contato com a aluna, mas não 
obteve sucesso. O colegiado sugeriu que enviasse um ofício com comunicação formal, além 
de outros meios de comunicação tais como whatsapp, telegrama, e-mail, carta registrada etc. 
informando o prazo para o desligamento da discente. O colegiado concordou em esgotar toda 
e qualquer comunicação com a discente e com o orientador antes do desligamento com o 
prazo de quinze dias a contar da data de hoje. Caso não consiga, a discente será desligada 
após quinze de dezembro do corrente ano. 9) Aprovação do Projeto de pesquisa intitulado 
“Diagnóstico das condições de coleta e transporte de resíduos biológicos em unidades 
hospitalares”, de Ingrid Felizardo Chaves Cicca, com orientação da Profª Fabiola de Sampaio 
Rodrigues Grazinoli Garrido. O prof. André informou que existe uma normatização 
obrigatória da Universidade que os projetos de pesquisa, sejam eles dos docentes ou de 
pesquisa de dissertação, estejam registrados nos cursos ou nos departamentos dos quais os 
professores fazem parte. Atualmente existe uma exigência do Comitê de Ética de Pesquisa 
que esse registro seja apresentado em conjunto com a documentação necessária para a 
realização da pesquisa em si. O comitê exigiu que, além da documentação apresentada, 
houvesse o registro de aprovação do colegiado desse projeto em ata. O colegiado aprovou o 
projeto da discente. 10) Assuntos Gerais e Informes. A) O presidente informou que conseguiu 
submeter a revisão dos relatórios (2017-2019) da CAPES na semana passada e que já foi 
homologada pela PROPPG.  B) O prof. André informou que no dia oito de dezembro, às nove 
e meia da manhã, haverá uma reunião virtual com os novos docentes do Programa para 
receberem as boas-vindas. O presidente convidou o colegiado para estar presente. C) O prof. 
André informou que precisará de uma agenda para o colegiado pleno no ano que vem para 
informar a nova proposta do regimento do Programa e uma reunião com toda a comunidade 
acadêmica do Programa para falar a respeito desse quadriênio e sobre o próximo quadriênio. 
Sugeriu que houvesse duas reuniões de colegiado pleno. D) O presidente informou que há um 
grupo de whatsapp de coordenadores dos Programas da Área Interdisciplinar e que a maioria 
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não concorda com a atual ficha de avaliação da CAPES e houve uma sugestão de um dos 
coordenadores que os docentes se mobilizassem para contratar um profissional que 
conseguisse analisar e quantificar os índices de avaliação que existem no documento, para 
que tenham argumentos para analisar e cobrar da CAPES alguns posicionamentos. E) O prof. 
Leandro Fontoura informou que submeteu o Programa ao edital nº05/2020 da FAPERJ que 
apoia os Programas de Pós-Graduação. A prof. Gilmara perguntou se haveria bolsa nesse 
edital. O prof. Leandro informou que não há bolsas e que o edital é voltado diretamente ao 
Programa. A prof. Katia Tabai agradeceu ao empenho do docente, pois estava ciente da 
dificuldade do prazo para se cadastrar no edital. 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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