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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 1766 / 2020 - PPGPDS (12.28.01.00.00.00.00.28) 

Nº do Protocolo: 23083.037745/2020-17
Seropédica-RJ, 12 de agosto de 2020.

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
11/08/2020.

Às nove horas e trinta minutos do dia onze do mês de agosto 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 Katia Cilene Tabai, a
prof.ª Flávia Souza Rocha, a prof.ª Camila Gonçalves de Oliveira Rodrigues,
representantes dos docentes e Sideise Bernardes Eloi, representante dos
discentes. O prof. Ednaldo Oliveira dos Santos, por ser presidente da
comissão do processo de seleção e da comissão de credenciamento de
novos docentes para o quadriênio 2021-2024, foi convidado a participar da
reunião, e o prof. Henderson Wanderley também solicitou sua participação
na reunião. A reunião ordinária foi realizada através da Plataforma
Conferência Web 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 de banca de exame de
qualificação de Thaís Martins (T8). Foi aprovada pelo colegiado. 2)
Aprovação do calendário acadêmico 2020-2. O presidente explicou que
devido ao fato do calendário acadêmico do PPGPDS seguir o calendário
internacional da Rede Global MDP e pelo fato das turmas novas entrarem
em agosto, a Coordenação estava sugerindo que o calendário do segundo
semestre de 2020 fosse iniciado em setembro, de tal forma a evitar que os
novos discentes sintam-se desmotivados e desistam de efetuar as suas
matrículas. Assim, com a proposta, haveria sobreposição entre o primeiro
e o segundo semestres de 2020. Questionado se isso impactaria a turma
T09 (2019-1), o Prof. André Explicou que o impacto seria reduzido, já que
os alunos da T09 só têm duas disciplinas obrigatórias a cumprir e, assim,
não haveria problema na sobreposição dos semestres. Assim, o calendário
proposto seria: matrícula na semana do dia primeiro ao dia quatro de
setembro; o Bootcamp de oito a dez de setembro; o 9º SDPDS de
quatorze a dezoito de setembro; início de semestre letivo para dia vinte e
um de setembro; e o encerramento do período letivo em dezoito de
dezembro do corrente ano. Após as explicações, o colegiado aprovou o
novo calendário. 3) Alteração de Calendário do Relatório Sucupira/CAPES
do Quadriênio (2017-2020). O prof. André informou que a CAPES havia
determinado que o calendário se encerraria em vinte e dois de dezembro
do ano corrente e que os Programas não poderiam realizar correções nos
relatórios dos outros anos do quadriênio (2017, 2018 e 2019), apesar do
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formato de avaliação da CAPES ter sido alterado no meio do período
citado. Entretanto, houve intensa mobilização dos Coordenadores de PPG
de todas as áreas, com o envio de uma carta com adesão de noventa por
cento dos Programas de Pós-Graduação do Brasil, além de uma carta dos
Coordenadores das Áreas da CAPES e intensa pressão de associações de
classe e científicas, como SBPC e ABC. Após essa movimentação da
comunidade científica, há três semanas atrás, a CAPES informou que
modificou o calendário para a finalização de avaliação, adiando para março
do ano que vem o envio do relatório Sucupira, e que os Programas
poderão alterar os anos anteriores (2017-2019) para realizar as devidas
correções e ajustes. Além disso, houve modificação do calendário de
upload de informações de produções técnicas, de livros e capítulos de
livros. O presidente informou que, desta forma, terão um relatório mais
robusto e mais fidedigno. A intenção é fechar o relatório do Programa até
outubro deste ano. O prof. André solicitou a contribuição do colegiado para
que o Programa possa melhorar o relatório e almejar subir para o nível
quatro. O colegiado concordou com a participação. 4) Aprovação do
relatório da Comissão do Processo de Seleção. O presidente passou a
palavra ao prof. Ednaldo, que discorreu sobre as etapas do processo de
seleção para o ingresso da turma 10. O prof. Ednaldo informou que vinte e
nove candidatos se inscreveram no processo seletivo, sendo um destes
candidato ao reingresso. Para a primeira etapa, que é a prova de
proficiência em língua inglesa, cinco candidatos foram isentos por
apresentarem comprovantes de aprovação em provas de proficiência
internacionais. Os demais candidatos fizeram a prova de proficiência na
plataforma Google Meet, com um candidato não comparecendo à prova.
Dos que fizeram a prova, vinte e um foram aprovados, passando para as
próximas etapas. Uma candidata comunicou que não participaria das
entrevistas por problemas de ordem pessoal. Ao final do processo, foram
aprovados 20 candidatos para o ingresso e um para o reingresso. O
relatório informa que o processo seletivo foi realizado de forma
satisfatória, mas pontuou algumas considerações para o processo de
seleção do próximo ano, a saber: a comissão sugere que a nota de corte
da prova de proficiência em língua inglesa deveria subir para seis ou sete
pontos, ao invés do mínimo de cinco pontos atualmente exigidos; que a
segunda etapa deve ser a entrevista, que passaria a se chamar de prova
oral; e que a terceira etapa passe a ser a análise de documentos,
tornando-se uma etapa apenas classificatória. O prof. Leandro agradeceu
ao prof. Ednaldo pela condução do processo de seleção, por ter sido um
processo realizado com transparência e lisura e o relatório foi positivo para
deixar as futuras seleções mais organizadas, embasadas e adequadas ao
Programa. O colegiado aprovou o relatório e analisará as sugestões
propostas pela comissão. 5) Situação de docentes e Recredenciamento de
docentes para o quadriênio 2021-2024. O presidente informou que, de
acordo com o artigo 36º do Regulamento Geral da Pós-graduação da
UFRRJ, é exigido que seja realizado o recredenciamento dos docentes ao
final do quadriênio em vigência. Assim, todos os docentes que fazem parte
do Programa terão que passar por uma avaliação para permanecer no
PPGPDS. A análise será feita com base nas exigências contidas no
Regulamento Geral da PG da UFRRJ e em outros critérios determinados
pelo Colegiado Executivo, tais como produção científica e técnica-
tecnológica adequada à Área Interdisciplinar, quantitativo dos discentes
orientados pelo docente do Programa no período, condições materiais para
o desenvolvimento de projetos, ter ofertado disciplinas regularmente e ser
responsável ou participar de projetos com aderência, dentre outras. A
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sugestão é que o colegiado executivo faça o recredenciamento dos
docentes, com possibilidades de mudanças de categoria e
descredenciamento. O presidente informou que, após estabelecidos todos
os critérios para o recredenciamento, os docentes serão comunicados,
especialmente para que possam atualizar seus currículos Lattes. A prof.
Camila sugeriu que seja feita uma planilha para estabelecer pontuação e
análise. O prof. André informou que já existe um parâmetro para ser
realizado esse tipo de avaliação, mas entende que o melhor é que seja
decidido pelo Colegiado Executivo. A prof.ª Flávia disse que entende a
necessidade dessa avaliação e que os professores precisarão ser bem
analíticos ao fazer esse recredenciamento. O colegiado concordou com as
ponderações que o presidente e que as docentes apresentaram. 6)
Homologação do resultado final do Processo Seletivo para a turma 2020-2
(T10). O colegiado homologou o resultado final do processo seletivo. 7)
Assuntos Gerais e Informes. Não houve informes. Nada mais havendo a
tratar encerrou-se a presente às dez 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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