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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 2254 / 2020 - PPGPDS (12.28.01.00.00.00.00.28) 

Nº do Protocolo: 23083.044763/2020-47
Seropédica-RJ, 09 de setembro 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
08/09/2020.

Às nove horas e trinta minutos do dia oito do mês de setembro 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 Ka�a Cilene Tabai, a prof.ª Flávia Souza Rocha, a prof.ª Camila Gonçalves de Oliveira Rodrigues,
representantes dos docentes e Adriene Campelo do Amaral, representante dos discentes 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) Recredenciamento e habilitação de docentes do PPGPDS para o quadriênio 2021-2024. O prof. André explicou que há no
Regulamento Geral da Pós-graduação da UFRRJ a exigência de que, ao final do quadriênio de avaliação da CAPES, ocorra o processo de
recredenciamento dos docentes já credenciados no Programa. Essa exigência tem como obje�vo manter a qualidade do quadro
docente do Programa, com a manutenção daqueles docentes que estão adequados aos critérios exigidos pelo Regulamento Geral e
pela CAPES e que contribuem com a produção cien�fica e a formação de profissionais de nível superior qualificados. Assim, o Prof.
André apresentou uma análise geral da produção cien�fica e técnico-tecnológica dos docentes do PPGPDS. Segundo os dados
qualita�vos e quan�ta�vos apresentados pelo Coordenador, a produção do PPGPDS é grande e bem qualificada, com um número
total de produtos elevado. No caso da produção em periódicos cien�ficos, cerca de 80% encontra-se nos estratos mais elevados do
Qualis (A1, A2, B1 e B2) e um número pequeno encontra-se nos estratos mais baixo. A produção de livros, capítulos de livros e de
resumos completos em anais de eventos é alto, mas não foi possível estra�ficá-los nos respec�vos Qualis Livros, Qualis Capítulos e
Qualis Eventos. O número de produtos técnicos-tecnológicos também é alto, respondendo por boa parte da produção do PPGPDS,
mas também não foi possível estra�ficá-lo no Qualis Técnico-tecnológico. No entanto, alguns dados chamam atenção: (i) Quando
separada a produção dos docentes permanentes e colaboradores, verifica-se que a par�cipação das publicações dos colaboradores é
muito alta, o que significa que os poucos colaboradores do PPGPDS produzem mais dos que os permanentes, apesar da produção
deles não ser contabilizada pela CAPES; (ii) a produção em coautoria entre docentes do Programa é baixa, apesar de ter melhorado
consideravelmente, com a formação de parcerias entre os docentes do PPGPDS; (iii) a produção discente está muito aquém do
considerado bom pela CAPES, já que a maioria dos discentes do programa simplesmente defende e não publica, em qualquer �po de
veículos ou de produtos avaliados pela Área Interdisciplinar da CAPES, o que pesa nega�vamente na avaliação do Programa; e (iv) a
coautoria entre docentes e discentes é muito baixa, sendo este resultado um reflexo da baixa publicação discente. Dessa forma, o
Programa precisará criar estratégias para aumentar a produção qualificada do Programa, tanto a produção docente, quanto a
discente, mas especialmente esta úl�ma, que é considerada como fraca pela CAPES. O prof. Leandro complementou que é importante
informar e orientar os novos discentes sobre a necessidade da publicação cien�fica para o Programa. A prof.ª Ka�a sugeriu que,
produzir um e-book em comemoração aos dez anos do Programa, seria um exemplo de es�mulo à produção cien�fica. O prof. André
sugeriu o oferecimento de uma oficina de redação cien�fica que, ao final, teria como produto a elaboração de um manuscrito com
dados das dissertações e que seria automa�camente subme�do após a oficina. O Colegiado então decidiu pensar em estratégias para
uma futura discussão. Logo a seguir, o prof. André apresentou a análise preliminar feita pela Coordenação sobre a situação dos atuais
docentes permanentes e colaboradores. Essa avaliação ajudaria a balizar as discussões e decisões do Colegiado quanto à situação dos
docentes do PPGPDS. O Prof. André explicou que foram u�lizados os critérios exigidos pelo Regulamento Geral da PG da UFRRJ e pelos
documentos da CAPES: atualização do Currículo La�es, oferecimento anual de disciplinas, se orientou discentes ou não no quadriênio,
par�cipação nas a�vidades gerais do programa, publicação no quadriênio 2017-2020 (mesmo que 2020 não tenha sido encerrado) e o
índice de produ�vidade individual bruto. Este úl�mo considerou a planilha e o índice de produ�vidade propostos pelo Comissão de
Elaboração do Edital de Credenciamento de novos docentes. Com base nessa análise, a maioria dos docentes atuais (14 docentes
permanentes e um colaborador) do Programa permanecem habilitados e credenciados em suas respec�vas categorias para o próximo
quadriênio. Dentre os demais docentes permanentes (seis professores), três precisam ser alertados quanto à atualização do CV La�es
e à produção acadêmica, dois devem ser convidados para conversar sobre a sua situação, já que não cumprem os requisitos exigidos e
tendem a ser descredenciados e um possivelmente deverá ser descredenciado por não atender a quase todos os requisitos exigidos.
Em relação aos docentes colaboradores restantes, dois serão convidados a pedir para mudar para a categoria de permanente e um
sobre a vontade de permanecer credenciado no Programa. Nesse sen�do, o colegiado precisará avaliar se mantém ou não o
credenciamento de alguns docentes ou se será comunicado a situação de cada docente que não atendeu aos requisitos. O colegiado
concordou com a análise feita pelo presidente e decidiu que: (i) haverá um processo de recredenciamento simplificado dos atuais
docentes do Programa e (ii) que, mesmo com o recredenciamento simplificado, os docentes com problemas serão convidados para
conversar com a Coordenação. Quanto ao edital de recredenciamento simplificado, ficou decidido que o Coordenador elaborará uma
proposta de edital e que será apresentada na próxima reunião do colegiado. 2) Assuntos Gerais e Informes. A) O calendário da CAPES
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foi modificado e o prazo final para entrega será em março do ano seguinte. B) O presidente informou que a obra da nova instalação da
sede do Programa está sendo finalizada. A previsão de encerramento de obras está entre o final de setembro e o início de outubro e
que, com isso, quando da retomada às a�vidades presenciais, já deverá ocorrer na nova sede. C) A prof.ª Camila informou que
finalizou a primeira etapa do processo de autoavaliação com consulta à comunidade acadêmica do PPGPDS e que houve um bom
retorno dos discentes a�vos e do corpo docente. Fará um breve relatório e apresentará ao Programa. D) A prof.ª Ka�a informou que
apresentará palestra em um evento na Universidade Estadual do Norte Fluminense em conjunto com Danielle Custódio (aluna egressa
do Programa). Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente às dez horas e cinquenta e dois 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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