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Às nove horas e trinta minutos do dia cinco do mês de maio 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 Oiveira Rodrigues, a
prof ª Flávia Souza Rocha, a prof.ª Ka�a Cilene Tabai, representante dos docentes e Adriene
Campello do Amaral, representante dos discentes. O prof. Ednaldo Oliveira dos Santos foi
convidado a par�cipar da reunião por ser o presidente da comissão do processo de seleção. A
reunião ordinária foi realizada através da Plataforma Conferência Web RNP, 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 de banca de
exame de qualificação de Dayane Erva� (T8). Foi aprovada pelo colegiado. 2) Aprovação de
banca de exame de qualificação de Ana Carolina Simões (T8). Foi aprovada pelo colegiado. 3)
Situação EAD para o Programa. O presidente informou que a PROPPG elaborou uma
resolução que orienta sobre a realização de aulas por meio de videoconferência (aulas on
line) e enviou a mesma para avaliação pelo Programas de Pós-graduação da UFRRJ. Essa
resolução seria aplicada exclusivamente no primeiro semestre de 2020 (2020-1) para as
disciplinas presenciais já em curso, mas suspensas pelo isolamento social determinado como
medida de contenção da pandemia de COVID-19. O Presidente lembrou a todos que fez uma
consulta ao Colegiado Execu�vo e que este apresentou uma série de dúvidas e apreensões,
que foram listadas e enviadas por e-mail à PROPPG. Na manhã 04 de maio, a PROPPG enviou
e-mail informando que parte dos Programas de PG da Rural enviou ques�onamentos,
enquanto outros ainda precisavam reunir seus colegiados para tratar do tema. A PROPPG
também informou que será convocada uma reunião da Câmara de Pós-graduação para
esclarecimento das questões e dúvidas e que apenas depois de sanadas, será solicitada uma
reunião do do CEP par decisão final sobre a deliberação. O Colegiado Execu�vo decidiu que
aguardará a reunião da CPG para decidir se o PPGPDS apoiará essa deliberação, ofertando
disciplinas EAD do primeiro semestre de 2020. 4) Prorrogação do período de inscrição do
Processo de Sele�vo para a turma 2020-2 do PPGPDS. O presidente informou que, como há
possibilidade de con�nuidade da pandemia a médio e longo prazos, haverá necessidade de
alteração do calendário do processo de seleção e de elaboração de novas metodologias



adequadas ao isolamento social para as etapas presenciais deste. O Colegiado decidiu que
haverá prorrogação do período de inscrição por um mês, com as inscrições encerrando em 12
de junho de 2020. Nesse sen�do, ocorrerá readequação de todo o calendário do processo de
seleção. Quanto às etapas do processo de seleção, ficou determinado que a Comissão, que é
presidida pelo Prof. Ednaldo, selecionará a plataforma, a metodologia e o formato da
aplicabilidade às provas remotas em subs�tuição às presenciais. 5) Assuntos Gerais e
Informes. A) Situação da obra do 13º andar na Av. Presidente Vargas: O presidente informou
que foi feito o contato com o responsável do contrato com a empresa de obras e este
informou que todos os detalhes pendentes (aquisição de portas blindex, divisória móvel,
instalação de ar condicionado e internet) já estão contratados e que, finalizando a pandemia,
estes serão instalados. Desta forma, o Programa poderá mudar-se para o 13º andar da Av.
Presidente Vargas, 417, iniciando suas a�vidades na nova sede. B) Calendário Sucupira -
Novos prazos: A CAPES informou que houve alteração em todo calendário e o prazo é cinco
de junho do corrente ano. O PPGPDS já enviou o seu relatório para avaliação pela PROPPG,
mas esta informou que, no devido tempo, devolverá ao Programa para correções. C) Portaria
da CAPES nº 55/2020 - alteração de bolsas prorrogadas por mais três meses, prorrogação de
tempo máximo para a conclusão de curso, re�rada das métricas relacionadas a tempo de
conclusão: O presidente informou que a CAPES permi�u, devido à pandemia, aos Programas
de Pós-graduação flexibilizarem o tempo máximo de �tulação dos discentes. O prof. André
também comunicou que, nesta portaria, a CAPES determinou a re�rada da métrica
relacionada ao tempo médio de �tulação da avaliação quadrienal, já que a pandemia está
afetando o desenvolvimento dos projetos dos discentes de pós-graduação. O prof. André
sugeriu que, no PPGPDS, os pedidos de prorrogação con�nuem sendo analisados caso a caso,
mantendo-se o controle do tempo de �tulação, havendo concordância do Colegiado. D)
Informes sobre a Newsle�er do PPGPDS: a prof.ª Flávia informou que, juntamente com a
discente Monique Costa Lima (T9), publicou as redes sociais do PPGPDS (Instagram, Facebook
e LinkedIn) para divulgação do Programa. Além disso, elas estão em fase de publicação da
primeira Newsle�er do Programa, tendo a intenção de que se mensalmente publicada. Essa
newsle�ers contará com ar�gos publicados, no�cias interessantes, entrevistas etc.
Futuramente, será aberta a par�cipação ao público externo que terá possibilidade de dar
novas contribuições ao Programa. A primeira Newsle�er terá como matéria principal a
divulgação das ações desenvolvidas pela Comissão de Autoavaliação e Planejamento
Estratégico do PPGPDS, com uma entrevista com a Comissão. E) Divulgação do evento
Congresso on-line Internacional de Ciência e Tecnologia de Alimentos: A prof.ª Ka�a
informou que o evento ocorrerá em maio do corrente ano e terá sua par�cipação e da
egressa Daniele Custódio. Há mais de vinte mil inscritos e abrangência de mais de trinta e três
países. O Prof. André solicitará à discente Monique para que faça uma postagem nas redes
sociais e do Programa e, também, será divulgado na página oficial do PPGPDS. Nada mais
havendo a tratar encerrou-se a presente às dez horas e trinta 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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