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Às nove horas e trinta minutos do dia quatorze do mês de julho 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. Alexandre Ferreira Lopes, a prof.ª Ka�a Cilene Tabai, representantes dos
docentess e Sideise Bernardes Eloi e Adriene Campello, representantes dos discentes. O prof.
Ednaldo Oliveira dos Santos e a prof.ª Catarina Lira foram convidados para par�cipar da
reunião por serem presidentes da comissão de elaboração do edital de credenciamento de
novos docentes para o quadriênio 2021-2024 e da comissão para o ensino remoto
emergencial, respec�vamente. A reunião ordinária foi realizada através da Plataforma
videoconferência 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 aproveitamento de créditos da disciplina IH- 1512
ECONOMIA E POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS E DO MEIO AMBIENTE cursada pelo
discente Erik Carvalho da Costa (T8). Foi aprovada pelo colegiado. 2) Solicitação de
aproveitamento de créditos da disciplina Abordagens relacionais no estudo das CS: redes,
atores e prá�cas cursada pela discente Mariana Proença (T6/T10). O colegiado aprovou a
solicitação. 3) Homologação de banca de defesa de dissertação de Melissa Dimocostas (T8).
A banca foi homologada pelo colegiado. 4) Aprovação de banca de exame de qualificação de
Mariana Proença (T6/T10). Foi aprovada pelo colegiado. 5) Aprovação de banca de defesa
de projeto de Mariana Bernal (T09). Foi aprovada pelo colegiado. 6) Prorrogação de banca
de defesa de dissertação de Dayane Erva� (T8). Foi aprovada pelo colegiado. 7) Prorrogação
de banca de defesa de dissertação de Ana Carolina Simões de Abreu (T8). O colegiado
aprovou a prorrogação com previsão de defesa para outubro do corrente ano. 8) Prorrogação
de banca de defesa de dissertação de Izabela Bitencourt (T8). O colegiado aprovou a
prorrogação com previsão de defesa para outubro do corrente ano. 9) Aprovação do novo
regimento PPGPDS. O presidente informou que disponibilizou o novo regimento a todos os
docentes para que todos pudessem contribuir com sugestões e correções necessárias. Um
dos pontos relevantes foi a inclusão de Ações Afirma�vas com o estabelecimento de cotas
raciais e sociais no regimento. Informou que houve uma reunião da Câmara de Pós-
Graduação para tratar especificamente deste tema e que foi nomeada uma nova comissão



para estabelecer os trabalhos sobre o tema. O prof. André comunicou também que os
Programas de Pós-Graduação tanto da UFRRJ quanto de outras ins�tuições que já possuem
ações afirma�vas, não incluíram nos seus regimentos, pois isso poderia engessar o regimento
e que u�lizaram de deliberações para tratar do assunto. O prof. André solicitou o
posicionamento aos membros do colegiado. O colegiado decidiu que seria melhor aguardar o
posicionamento da comissão e o que será deliberado e qual caminho a Universidade adotará.
Houve alteração no regimento sobre a produção cien�fica dos alunos, com a inclusão do texto
"a submissão deve ter aprovação do orientador e recomenda-se que o produto da dissertação
tenha como coautor o orientador e, quando houver, o coorientador e/ou o comitê de
orientação". Após esclarecimentos e discussões, o colegiado aprovou o regimento com as
alterações citadas. Agora o novo regimental será discu�do no âmbito do Colegiado Pleno do
Programa, em reunião extraordinária a ser convocada pela Coordenação. 10) Relatório da
comissão do edital de credenciamento de docentes. O prof. André passou a palavra para o
prof. Ednaldo, que o novo edital tomou como base o úl�mo edital de credenciamento do
PPGPDS e os documentos da CAPES referentes à área Interdisciplinar. Informou que a
comissão alterou o edital e buscou um sistema de pontuação para que possamos selecionar
pesquisadores que ajudem o programa a alcançar o nível 4. Com base nisso, o docente que se
candidatar ao credenciamento, preenchera duas planilhas, uma para o cálculo do Índice de
Produ�vidade e outra com de pontuação geral. Dessa forma, o candidato ao credenciamento
terá que a�ngir pontuação mínima de 1,0 ponto para passar para a segunda etapa, que
representa a análise documental e curricular. Esclareceu que o calendário do edital foi
alterado para trinta dias corridos para que o docente tenha tempo suficiente de apresentação
todos os documentos. Informou que alteraram o quan�ta�vo de vagas, disponibilizando mais
vagas para a linha de pesquisa 1, pois há uma carência maior de docentes. Foi incluído
também a necessidade de apresentação de um plano de trabalho e que, no caso dos
docentes externos, que há a necessidade de apresentação de uma carta de anuência da
ins�tuição a qual ele esteja vinculado. O prof. Ednaldo também informou que consideraram a
alteração de carga horaria mínima aos docentes para dez horas e não quinze horas, conforme
constava anteriormente nos editais anteriores. No entanto, o Prof. André esclareceu que,
segundo o documento de área da CAPES, os docentes devem dedicar 15 horas semanais ao
Programa. Assim, sugeriu a alteração deste item, havendo a concordância do colegiado.
Quanto à comissão que realizará o processo de credenciamento, o prof. André consultará a
PROPPG sobre a necessidade de já indicá-la agora ou se poderá ser posteriormente
designada. O colegiado concordou e aprovou o relatório. 11) Aprovação do edital de
credenciamento de docentes para o quadriênio 2021-2024. O prof. Ednaldo informou que os
docentes decidiram que se tenha uma comissão para o processo de credenciamento. O prof.
André consultará a PROPPG para que fique determinado como será o processo de aprovação
desta comissão. O colegiado aprovou o edital. 12) Aprovação de ementas modificadas para o
Ensino Remoto Emergencial. O prof. André passou a palavra à prof. Catarina, presidente da
Comissão de ERE, que informou que a comissão está finalizando um documento para orientar
o ensino remoto emergencial e que algumas ementas recebidas estão bem detalhadas,
porém nem todas chegaram com esse nível de detalhamento. A presidente da comissão
informou que a deliberação CEPE nº 40/2020, que dispõe sobre o ERE na Pós-graduação,
informa os detalhamentos necessários nas ementas, incluindo informações como as opções
de plataformas que o docente u�lizará e formas de avaliação que serão estabelecidas. A
sugestão da presidente é que as ementas sejam aprovadas com ressalva. O colegiado
concordou com as observações apreciadas pela presidente da comissão. O colegiado aprovou



que a comissão emita um parecer para cada disciplina, onde estará pontuado quais alterações
e adequações que o docente precisará ajustar para seguir as recomendações que constam na
deliberação do CEPE nº40/2020. As ementas recebidas, avaliadas e aprovadas com ressalva
foram: "Governança, Pobreza e Desenvolvimento Sustentável (IH1577)"); "Teoria e Polí�ca do
Desenvolvimento (IH1575)"; "Seminário em Prá�cas em Desenvolvimento Sustentável II
(IF1153); "Prá�cas em Desenvolvimento Sustentável I (IF1154); "Seminário de
Acompanhamento de Dissertação I (IF1159)"; "Seminário de Acompanhamento de
Dissertação II (IF1160)"; "Tópicos Especiais em Sociedade, Natureza e o Debate Ambientalista
(IF11007)"; "Tópicos Especiais em Adaptação ao Antropoceno: a sobrevivência dos
organismos (IF11008)". 21) Assuntos Gerais e Informes. A) Documento sobre dúvidas
frequentes no Ensino Remoto Emergencial da PROPPG. A) O prof. André informou que
documento da PROPPG de perguntas frequentes sobre Ensino Remoto Emergencial que foi
enviado para todo corpo do Programa para que mi�gasse as dúvidas surgidas por conta da
nova metodologia adotada. B) Edital de bolsas do CNPQ. O presidente informou que o edital
de credenciamento no CNPQ para bolsas foi lançado esse mês e que será necessário o envio
de projetos pelo coordenador do Programa. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a
presente às onze horas e cinquenta 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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