CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS
ATA DA REUNIÃO DO DIA DEZOITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E
DEZESSEIS
Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às dez horas, o Conselho de
Ensino para Graduados reuniu-se em Sessão Ordinária, na sala do Conselho Universitário,
sob a presidência da Professora Leila Rodrigues da Silva. Estavam presentes à sessão a
Superintendente Acadêmica de Pós-Graduação da PR-2, Professora Andréia Cristina Lopes
Frazão da Silva, a Superintendente Administrativa da PR-2, Marília Morais Lopes, os
Conselheiros Docentes, representantes dos Centros Universitários, Gregório Malajovich
Munoz (CCMN), Josefino Cabral Melo Lima (CCMN), Luca Moriconi (CCMN), Marcelo Byrro
Ribeiro (CCMN), Doris Clara Kosminsky (CLA), Rachel Coutinho M. da Silva (CLA), Beatriz
Becker (CFCH), Hebe Signorini Gonçalves (CFCH), Mariane Campelo Koslisnki (CFCH),
Mônica Pereira dos Santos (CFCH), Fabio Freitas (CCJE), Orlando Alves dos Santos Jr.
(CCJE), Heitor Siffert Pereira de Souza (CCS), Emerson Oliveira da Silva (CT), José Luís
Lopes da Silveira (CT), Marcello Luiz R. de Campos (CT), Maria Alice Zarur Coelho (CT), a
Conselheira Docente representante do Fórum de Ciência e Cultura, Lygia Santiago
Fernandes, o representante do Campus Macaé Edison Luís Santana Carvalho, os
representantes dos Técnicos-Administrativos Sidney de Castro Oliveira e Marcia de Oliveira
Cardoso e a representante Discente Mariáh Martins. Registrou-se a ausência justificada dos
Conselheiros: Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA), Antonio Carlos de Souza Lima (FCC),
Marcela Laura Monné (FCC), Marcelo Alvaro de Macedo (CCJE) e Paula Chimenti (CCJE). A
Pró-Reitora e Presidente do CEPG, Professora Leila Rodrigues da Silva, deu início à Sessão
pela apreciação da ata do dia 04 de novembro de 2016. Colocada em votação, a referida
ata foi aprovada com três abstenções. Passou-se ao Expediente. 1) A Presidente do
CEPG deu boas vindas aos novos Conselheiros, representantes do Centro de Tecnologia,
Professores José Luís Lopes da Silveira, Efetivo, e Marcello Luiz R. de Campos, Suplente. 2)
A Presidência lembrou sobre a realização do evento O ensino de artes na formação
universitária, marcado para os dias 22, 23 e 24 de novembro, sublinhando que a atividade
foi organizada pelas Pró-Reitorias Acadêmicas e pelo Fórum de Ciência e Cultura.
Acrescentou que na página eletrônica da PR-2 há um link para a programação completa do
referido evento e convidou a todos os conselheiros para participarem. 3) A Professora Leila
ressaltou que foram submetidas sete propostas de cursos novos de Pós-graduação Stricto
Sensu da UFRJ no último APCN. Ressaltou que na sessão passada informou a não
aprovação pela CAPES da proposta do Mestrado Profissional em Ambiente, Sociedade e
Desenvolvimento. Esclareceu que a ficha de avaliação foi encaminhada à CAAC e aguarda o

momento oportuno para fazer o debate sobre a negativa da proposta. Comunicou que na
última semana recebeu o resultado de mais duas propostas, que também não foram
aprovadas pela CAPES: Mestrado Interdisciplinar em Ciências da Saúde, cujo Coordenador
fez contato e com o qual já está marcada uma reunião, e do Mestrado Profissional
Enfermagem e o Cuidar em Saúde, de Macaé. Explicou que o tema é extremamente
importante e está diretamente relacionado ao Grupo de Trabalho de Estudo e
Acompanhamento da Pós-Graduação. Ressaltou que é evidente que a avaliação negativa
da CAPES não deve ser a única referência para o julgamento sobre o mérito das propostas,
porém, sem dúvida, é um aspecto relevante. A Professora Leila destacou que nas próximas
semanas teremos acesso às fichas de avaliação dos demais programas submetidos,
reforçando a necessidade de que todos se debrucem sobre as referidas avaliações,
primeiro no âmbito da CAAC e depois no Conselho. 4) A Professora Leila informou sobre a
aprovação pela CAPES de duas propostas de DINTER - da Faculdade de Educação junto
com a Universidade do Estado da Bahia e da Escola de Enfermagem Anna Nery em
parceria com a Universidade Federal de Rondônia -; e a não recomendação do MINTER da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo junto com a Universidade do Estado da Bahia.
Explicou que o indeferimento, neste caso, segundo a Ficha de Avaliação, refere-se à
universidade receptora. 5) A Presidente comunicou que estão abertas as inscrições para o
Prêmio Destaque de Iniciação Científica e Tecnológica. Esclareceu que podem concorrer ao
referido prêmio os bolsistas IC financiados pelo CNPq, cujos trabalhos foram premiados
durante a SIAc. 6) A Professora Leila informou que o resultado do Edital CAPES Memórias
Brasileiras foi publicado no dia 14 e que, entre os projetos aprovados, quatro são
coordenados por docentes da UFRJ; na modalidade biografias, os Professores Adalberto
Ramon Vieyra, do Instituto de Biofísica, e João Pacheco de Oliveira Filho, do Museu
Nacional, e na modalidade conflitos sociais, os Professores Henri Acselrad, do IPPUR, e
José Sérgio Leite Lopes, do Museu Nacional. 7) A Professora Leila realçou o
pronunciamento do Presidente do CNPq, no qual indicou que haverá uma recomposição
das bolsas PIBIC; a efetiva implementação de recursos para os INCTs aprovados, e o
repasse dos recursos do Edital Humanidades 2014. Registrou a importância da
manifestação da comunidade acadêmica, que por meio das várias associações, conselhos e
universidades, deixou um registro indignado em relação aos cortes que o Sistema Nacional
de Ciência e Tecnologia tem sofrido nos últimos anos. Ressaltou, por fim, que, embora os
repasses ainda não tenham efetivamente sido realizados, houve um compromisso público
do presidente do CNPq. 8) O último informe da Presidência tratou do resultado final de
dois editais FAPERJ. Um voltado para o apoio a publicações de periódicos científicos,
tecnológicos e institucionais, no qual a UFRJ foi contemplada com 16 projetos, e outro para
o Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional no Estado do Rio de Janeiro, com 6
propostas contempladas. 9) A Professora Beatriz Becker informou sobre o lançamento do
seu livro, contendo o resultado de sua pesquisa de pós-doutorado realizada na University

of London, no dia 25 de novembro, às 19h, na livraria Argumento, no Leblon. 10) A
Professora Lygia Dolores Fernandes comunicou que no dia 20 de novembro, para
homenagear o dia da consciência negra, a visita à exposição do Museu Nacional será
gratuita. 11) O Professor Marcelo Byrro Ribeiro ressaltou que já são três APCNs negados
pela CAPES, o que obviamente requer uma reflexão por parte da CAAC sobre o que está
acontecendo. Acrescentou que existem diversos aspectos a se considerar na análise dessas
negativas, que não são possíveis de avaliar em uma primeira leitura. 12) A Professora
Irene Biasoli informou que junto com o Professor Nelson Spector esteve em um Congresso
sobre o Linfoma de Hodgkin, organizado pela Universidade de Colônia. A Professora Irene
destacou o privilégio de participar de uma sessão sobre epidemiologia e registros de
linfoma de Hodgkin, no qual foi feita a apresentação oral com as conclusões do estudo
intitulado O impacto do estado socioeconômico no desfecho dos pacientes com linfoma de
Hodgkin no Brasil, que envolveu pesquisadores de mais de 20 universidades públicas
brasileiras. Acrescentou que o trabalho foi bem recebido pelos presentes e está sendo
preparado para publicação. 13) A Professora Mônica Pereira dos Santos informou que no
dia 20 de setembro foi criado pelo Reitor e todos os Pró-Reitores o Fórum UFRJ Acessível e
Inclusiva, que é um fórum que, no momento, tem como foco as pessoas com deficiências
físicas, mas a ideia é não se restringir apenas à referida população. De acordo com a
Professora Mônica, o fórum é presidido pelo Reitor e as plenárias são abertas. Comunicou
que no dia 24 de novembro ocorrerá uma plenária e que no dia 15 de dezembro haverá
uma plenária comemorativa dos dez anos da Declaração Mundial dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, para as quais todos estão convidados. Com relação ao tema, a Presidente
acrescentou que um formulário foi remetido às unidades com o objetivo de identificar
pessoas com deficiência para que possam ser pensadas formas de atuação mais efetiva no
sentido da inclusão. 14) A Professora Leila finalizou os informes convidando a todos os
conselheiros a visitarem a página eletrônica da PR-2, que tem sido diariamente atualizada,
apresentando sugestões e encaminhando notícias que desejem divulgar. A Presidente do
CEPG passou à Ordem do Dia, solicitando uma inversão na pauta, a fim de que a
apresentação da professora convidada, Cristina Vermelho, Coordenadora do PIBIC EM,
passasse a ser o primeiro ponto. Colocada em votação, a inversão de pauta foi aprovada
por unanimidade. Apresentação do PIBIC EM - Professora Cristina Vermelho. A
Coordenadora do PIBIC-EM, Professora Cristina Vermelho, fez uma exposição sobre o
referido programa, destacando o seu caráter de educação científica, visando acolher os
estudantes das escolas de nível médio públicas ou escolas privadas de aplicação, a fim de
introduzi-los no universo da pesquisa. Também apresentou dados sobre as concessões de
bolsas nos últimos três anos. Após a apresentação da foi aberto debate. Dentre outros
aspectos, os conselheiros destacaram: a possibilidade da Universidade ir até à escola,
ambiente mais familiar ao aluno, a fim despertar o seu interesse em relação à Ciência; os
problemas relacionados à segurança dos alunos tanto no deslocamento até a Universidade,

bem como no âmbito dos Laboratórios; a importância do envolvimento das escolas no
programa; a necessidade de redimensionar o programa, priorizando o acolhimento dos
jovens estudantes, dando-lhes a oportunidade de ampliar a sua percepção do mundo, e o
diferencial e o impacto que o PIBIC-EM pode ter para a juventude. A Professora Cristina
esclareceu que para o sucesso do programa é necessário compreender a dinâmica da
escola e da universidade. Acrescentou que dentre as questões relacionadas ao PIBIC-EM
que exigem uma maior reflexão estão o fato dos secundaristas não terem cobertura de
nenhum tipo de seguro; a dificuldade dos alunos compreenderem o escopo dos projetos,
bem como se inserirem nas equipes de pesquisa, devido à sua especificidade. Agradeceu
as sugestões e destacou que o PIBIC-EM tem sido alvo de reflexão de uma equipe da PR2,
a fim de aprimorá-lo. Ressaltou estar aberta a várias sugestões, pois é preciso pensar
como esse programa deve funcionar, tendo em vista se tratar de uma grande
responsabilidade, não só pela sua dimensão jurídica e institucional, mas por interferir na
formação de jovens. A Conselheira Mônica sugeriu a junção do PIBIC-EM com o projeto
“Conhecendo a UFRJ”. A Professora Leila esclareceu que a PR2 esteve presente no
“Conhecendo a UFRJ”, e que um material específico foi produzido e distribuído na ocasião,
a fim de despertar o interesse do aluno antes mesmo de sua chegada à graduação.
Ressaltou que está em curso, com o envolvimento da PR2, PR-1 e PR-5, a construção de
um complexo de formação de professores, que também deverá dialogar com o PIBIC-EM.
Por fim, a Professora Leila destacou a possibilidade de envolvimento da Câmara Técnica de
Ética em Pesquisa na recepção desses alunos na universidade, pois uma de suas frentes de
trabalho é educativa, visando a formação de uma perspectiva ética em relação à pesquisa
científica. A Professora Leila agradeceu à Professora Cristina Vermelho pela bela
apresentação. Passou-se ao ponto de pauta Recesso do CEPG. A Professora Leila
apresentou a proposta de realização do recesso do CEPG em janeiro, que, ao ser posta em
votação, foi aprovada por unanimidade. Passou-se à Apresentação do GT Ações
Afirmativas: Relatório Parcial das Atividades - Professora Mônica Pereira dos Santos. A
Professora Mônica relatou as atividades realizadas até o momento, a saber: estudos de
materiais produzidos sobre o assunto; reunião de comentários e sugestões encaminhadas
pelos PPGs da UFRJ; levantamento e comparação de ações afirmativas já adotadas em
PPGs da UFRJ e em outras Universidades Federais, e entrevistas com estudiosos no
assunto. Após apresentação, a Presidente do CEPG parabenizou o GT e abriu para debate.
Os conselheiros pontuaram a importância de articular as cotas raciais com as sociais;
induzir a demanda pela Pós-graduação em grupos sociais específicos; discutir qual o
propósito das cotas, e refletir sobre a inclusão de gênero a fim de orientar as ações a
serem implantadas. O Professor Orlando Alves dos Santos Jr. informou que o Programa de
Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional não encaminhou nenhuma informação
ao GT, mas adotou, no Edital de seleção desse ano, o critério étnico-racial, destacando que
as cotas não se limitaram à seleção, mas também à distribuição de bolsas. A Professora

Leila também comunicou que o Programa de Pós-graduação em História Comparada já
está na segunda edição do seu edital com a inclusão das cotas raciais. A Conselheira
Mariáh Martins afirmou o interesse da representação discente no referido debate e
aproveitou a oportunidade para parabenizar o GT pelo trabalho já realizado. A Professora
Leila solicitou a Professora Mônica que os slides utilizados em sua apresentação fossem
encaminhados a todos os Conselheiros e acrescentou que esse tema será retomado na
sessão do dia 16 de dezembro. Passou-se ao item Resolução CEPG 01/2013. A Professora
Leila recordou que na sessão anterior foi discutida a necessidade de elaboração de um
calendário para apresentação e aprovação pelo CEPG das propostas de programas novos e
reconsiderações a serem submetidas no APCN, tendo em vista dois aspectos: que a
resolução CEPG 01/2013 prevê a data de 15 de janeiro como prazo final para tal submissão
e que a Capes já informou que o prazo para o envio do APCN em 2017 se iniciará no mês
de setembro. Acrescentou que a CLN discutiu o tema e indicou uma proposição. A
Professora solicitou a prorrogação da Sessão, que, colocada em votação, foi aprovada por
unanimidade. O Professor Edison Luís Santana Carvalho informou que a CLN decidiu inserir
no Artigo 1, um parágrafo único, indicando “O prazo de 15 de janeiro do ano de remessa à
CAPES deve ser atendido, salvo se calendário diferente for, extraordinariamente, divulgado
pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PR-2). A Professora Beatriz relatou que a
CLN, em conjunto com a CAAC, irá propor um calendário especial para 2017, a ser
submetido ao CEPG. Colocada em votação, a proposta da CLN, de inclusão de um
parágrafo único na resolução CEPG 01/2013, foi aprovada por unanimidade. A Professora
Leila informou que o prazo final para uso dos recursos PROAP foi ampliado do dia 4 para o
dia 21 de novembro, o que foi comunicado por e-mail aos Programas. A Presidente
chamou a atenção para a preferência do uso da verba para o empenho de passagens e
diárias. Acrescentou que os recursos não retornaram às unidades gestoras e que a
solicitação de uso dos valores deveria ser feita diretamente à PR-3, com o preenchimento,
no caso das passagens, do SCDP. A Professora Leila disponibilizou o financeiro da PR-2
para ajudar no uso dos referidos recursos e solicitou ampla divulgação desta informação
entre os programas. A Presidente do CEPG anunciou que o Professor José Luís Lopes da
Silveira integrará a CLN, o Professor Marcello Luiz R. de Campos, a CAAC, o Técnico Sidney
de Castro Oliveira, a Câmara de Corpo Discente, e a Técnica Marcia de Oliveira Cardoso, a
CLN. Como não houve relato de processos, a Presidente deu por encerrada a sessão às
doze horas e vinte e cinco minutos. Para constar, eu, Denilson Santos de Jesus, Secretário
do CEPG, lavrei a ata que, após aprovação, será assinada pela Presidente da sessão,
Professora Leila Rodrigues da Silva, e por mim.
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