
 

 

 

 
CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS 

ATA DA REUNIÃO DE DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO 
Aos dois dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dez horas e vinte minutos, o 1 

Conselho de Ensino para Graduados reuniu-se em Sessão Ordinária, na sala do 2 

Conselho Universitário, sob a presidência da Professora Leila Rodrigues da Silva. 3 

Estavam presentes à sessão a Superintendente Acadêmica de Pós-Graduação, Andreia 4 

Cristina Lopes Frazão da Silva, o Superintendente Acadêmico de Pesquisa, Marcelo 5 

Byrro Ribeiro, a Superintendente Administrativa, Marília Morais Lopes, os Conselheiros 6 

Docentes, representantes dos Centros Universitários, Antonio Carlos Santos (CCMN), 7 

Denise Maria Guimarães Freire (CCMN), Josefino Cabral de Melo Lima (CCMN), 8 

Henrique Fortuna Cairus (CLA), Hebe Signorini Gonçalves (CFCH), Marcelo Alvaro da 9 

Silva Macedo (CCJE), Orlando Alves dos Santos Jr. (CCJE), Paula Chimenti (CCJE), Bruno 10 

Lourenço Diaz (CCS), José Garcia Abreu Jr. (CCS), Emerson Oliveira da Silva (CT), José 11 

Luis Lopes da Silveira (CT), o Conselheiro Docente representante do Fórum de Ciência e 12 

Cultura, Carlos Renato Rezende Ventura, o Conselheiro representante dos Técnicos-13 

Administrativos Sidney de Castro Oliveira e as representantes Discentes Alice de Matos 14 

Pina, Isabela Schmidt Taganori, Mariáh Martins e Rebeca Orosco. Registrou-se a 15 

ausência justificada dos Conselheiros: Alexandre Dias Pimenta (FCC), Edison Luis 16 

Santana Carvalho (Macaé), Gregório Malajovich Munoz (CCMN), Katia Vergetti Bloch 17 

(CCS), Irene de Almeida Biasoli (CCS), Marcello Luiz R. de Campos (CT), Maria Alice 18 

Zarur Coelho (CT). A Pró-Reitora e Presidente do CEPG, Professora Leila Rodrigues da 19 

Silva, deu início à Sessão pela apreciação da ata do dia 15 de dezembro de 2017. Após 20 

apresentação de correções, a referida ata foi colocada em votação e aprovada por 21 

unanimidade. Passou-se ao Expediente. 1) A presidente deu as boas-vindas às novas 22 

Conselheiras Discentes: Alice Matos de Pina, Isabela Schmidt Tagamori e Rebeca 23 

Orosco. 2) Com relação aos APCNs, a Presidente informou que no dia 20 de fevereiro 24 

terminou o prazo para submissão de novos APCNs à PR2 e destacou que foram 25 

enviadas cinco (5) propostas. Acrescentou que as Câmaras já foram informadas e 26 

lembrou que o CEPG aprovou um calendário que norteará o prosseguimento aos 27 

trabalhos. Destacou que existem 2 propostas relacionadas à gestão pública para 28 

submissão no mesmo CA da Capes provenientes do mesmo Centro Universitário e que, 29 

portanto, serão retornadas para reexame. 3) Sobre o PrInt,a Professora Leila 30 

comunicou que foi realizada uma reunião no dia 19 de dezembro com os coordenadores 31 

dos Programas de Pós-graduação notas 6 e 7, durante a qual foi apresentada a intenção 32 

da UFRJ de construção de um projeto em torno do eixo temático “sustentabilidade”. 33 

Sublinhou, ainda, que algumas preocupações foram levantadas durante a reunião: 34 

Como privilegiar algumas áreas em detrimento de outras? Como lidar com as parcerias 35 

que já estão em andamento? Como ampliar a cooperação internacional com os limites 36 

orçamentários estabelecidos? A Professora Leila acrescentou que ao final da reunião 37 

havia um consenso sobre a necessidade de que a CAPES fosse oficialmente informada 38 

acerca das peculiaridades UFRJ e das incertezas em relação ao edital. Prosseguiu, 39 

realçando que ao longo do recesso foram realizadas reuniões com a Comissão de Apoio 40 

ao Projeto Institucional efoi mantido contato com a CAPES. 4) Ainda sobre o PrInt, a 41 



 

 

Professora Leila informou que no dia 22 de fevereiro participou, juntamente com a 42 

Superintendente Acadêmica de Pós-Graduação, Professora Andréia Frazão, e da 43 

Coordenadora do Núcleo de Apoio a Políticas de Pós-Graduação e Pesquisa, Andréa Reis 44 

Ferreira Torres, de um Workshop promovido pela CAPES intitulado “Traçando curso para 45 

excelência. Aplicando planejamento estratégico para compreender os desafios do século 46 

XXI, uma perspectiva norte-americana”. De acordo com a Presidente, durante o evento 47 

o Reitor e o responsável pela pós-graduação da City University of New York 48 

apresentaram o planejamento estratégico da instituição e discutiram a importância 49 

institucional de elaborar planos, focando em ações e áreas consideradas prioritárias à 50 

luz da vocação institucional. A Professora Leila ressaltou o privilégio de sermos 51 

reconhecidos como uma instituição de excelência em todas as áreas do conhecimento, 52 

nacional e internacionalmente, e o quanto é complexo priorizar algumas áreas em 53 

detrimento de outras. 5) A Professora Leila informou que juntamente com o Reitor, 54 

Professor Roberto Leher, reuniu-se no dia 28 de fevereiro com o Presidente da CAPES, 55 

Professor Abílio Baeta Neves. Acrescentou que a reunião contou também com a 56 

participação da Diretora das Relações Internacionais, Professora Concepta Margaret. A 57 

Professora Leila sublinhou que na reunião foram apresentadas as preocupações da 58 

UFRJ em relação ao PrInt. A Professora Leila ressaltou que o Professor Abílio foi muito 59 

receptivo e chamou a atenção para o que pensa ser a “chave” para a elaboração de 60 

nossa proposta institucional: pensar em áreas transversais. Acrescentou que o Professor 61 

Abílio enfatizou que o PrInt veio para ficar e salientou que haverá um adiamento do 62 

prazo de inscrição. Em relação ao orçamento previsto para o PrInt, a Diretora de 63 

Relações Internacionais insistiu que os valores eram compatíveis com as necessidades 64 

das maiorias das instituições do país. Ainda de acordo com a Presidente do CEPG, a 65 

outra parte da reunião enfocou os recursos dos programas encaminhados à presidência 66 

da Capes em relação à nota obtida na Avaliação Quadrienal. Sublinhou que a PR2 foi 67 

contatada por 4 programas, dentre os quais 2 tiveram indicação de descredenciamento 68 

do Doutorado, para que os recursos fossem oficialmente encaminhados pela Pró-69 

Reitoria à instância da presidência. Acrescentou que o Presidente da CAPES informou 70 

que a Capes recebeu um volume de recursos acima das expectativas. O desdobramento 71 

deste dado é que não há expectativa de resposta ao recurso encaminhado à presidência 72 

nesse semestre. O Professor Abílio também explicou que as propostas submetidas em 73 

2017 serão analisadas concomitantemente às que serão submetidas em 2018, com 74 

resultado a partir de outubro. Finalizou destacando que, do ponto de vista dos recursos, 75 

os cursos que estão em processo de avaliação serão mantidos nos mesmos patamares. 76 

A Professora Andreia Frazão, Superintendente Acadêmica de Pós-Graduação 77 

acrescentou o informe lendo Ofício da CAPES: “Publicamos que as cotas dos cursos que 78 

obtiveram notas 1 e 2 na última avaliação quadrienal e que não tenha sido ainda 79 

avaliado pelo Presidente da CAPES foram transformadas na modalidade empréstimo no 80 

sistema de acompanhamento de concessões”. De acordo com a Professora Andreia foi 81 

feito um pedido de esclarecimento em relação ao PDSE, pois existem casos de 82 

doutorado que receberam nota 2 e o edital é claro ao afirmar que só podem participar 83 

do PDSE programas com nota a partir de 4. A Professora Paula Chimenti sublinhou que 84 

esse método da CAPES é inviável porque ao final da próxima avaliação todos vão querer 85 

entrar com recursos, alegando que o processo não terminou. Desse modo, continuarão 86 

recebendo recursos, ou seja, estaria criada uma situação que pode piorar o 87 

funcionamento do que já está caótico. O Professor Marcelo Alvaro da Silva Macedo 88 

salientou que apesar da argumentação da Presidência da CAPES, quando o sistema 89 

CAPES é acessado para checar a nota percebe-se que ela está menor. Destacou que 90 

deveria ter no sistema uma mensagem informando que se encontra aguardando 91 



 

 

julgamento de recurso. Passou-se à Ordem do Dia. Relatório de Atividades do CEPG – 92 

2017. A Professora Leila ressaltou que preparou para a primeira Sessão Ordinária do 93 

ano a apresentação de um breve relatório das atividades realizadas pelo Conselho em 94 

2017, passando a relatá-lo. A síntese deste relatório é informada a seguir: Criação e 95 

Adesão de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado Profissional: 96 

Tecnologia e Inovação no Cuidado da Enfermagem e Saúde e Ambiente, Sociedade e 97 

Desenvolvimento; Mestrados Acadêmicos: Dança e Química Pura e Aplicada; 98 

Mestrado e Doutorado Acadêmicos: NanoBiosistemas; Adesão Programa 99 

Multicêntrico da Sociedade Brasileira de Bioquímica Médica. Criação de Cursos de 100 

Pós-Graduação Lato Sensu: Neurociência, Esporte e Atividade Física; Fitoterapia 101 

Aplicada à Nutrição Clínica; MB Gestão de RH pela visão de competências; Web 102 

Intelligence e Analítica de Dados; Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva; 103 

Engenharia e Gestão de Processos de Negócios; Movimentos Sociais e Gestão em 104 

Finanças Públicas; Auditoria; MBEN - Pós-Graduação Executiva em Energia; MBA em 105 

Gestão Estratégica de Relacionamento com o Cliente; Engenharia de Processos 106 

Petroquímicos; Estudos Japoneses; MBA em Gestão Estratégica de Alta Performance; 107 

MBA em Finanças Empresariais; Sistema de Gestão Único para Organizações Públicas e 108 

MBA em Gestão de Projetos de Audiovisual e Jogos Eletrônicos (MAJE). Criação de 109 

Comissões e Grupos de Trabalhos: Câmara Mista CEG/CEPG; COTAV – Comissão 110 

Temporária para Alocação de Vagas; Comissão para a distribuição de verba adicional da 111 

CAPES para manutenção de Equipamentos; Grupo de Trabalho “Ações Afirmativas” e 112 

Grupo de Trabalho para Estudo e Acompanhamento da Pós-Graduação Stricto Sensu. 113 

Aprovação de Editais: EDITAL CEG/CEPG/Plenária de Extensão nº 212/2017 - 8ª 114 

Semana de Integração Acadêmica (SIAc); EDITAL CEPG Nº 279/2017 - 115 

Professor/Pesquisador Visitante Sênior (PVS); EDITAL CEPG Nº 280/2017 - Professor 116 

Visitante (PV) e EDITAL CEPG Nº 678/2017 - Regulamenta o Prêmio Ações Afirmativas 117 

da UFRJ. Instruções Normativas e Resoluções: Instrução Normativa 01/2017: 118 

orienta acerca da avaliação para progressão/promoção docente sem titulação 119 

(Resolução 08/2014 do CONSUNI); Instrução Normativa 02/2017: orienta acerca da 120 

tramitação acadêmica e institucional dos acordos de cotutela (Resolução CEPG 121 

01/2017) e RESOLUÇÃO CEPG Nº 01/2017 - Regulamenta Dupla diplomação. Outros 122 

Destaques: Acompanhamento das propostas de cursos não aprovados para envio à 123 

CAPES; Acompanhamento do processo de adesão à Plataforma Carolina Bori; 124 

Acompanhamento do processo de avaliação dos programas Lato Sensu; 125 

Acompanhamento do processo à submissão ao Edital PrInt da CAPES, e 126 

Acompanhamento e orientação no processo de recurso à Avaliação Quadrienal da 127 

CAPES. Análise de processos pelas Câmaras: 1154. Agenda 2018 (Proposição): A 128 

Professora Leila passou à exposição dos temas propostos para a discussão pelo 129 

Conselho no decorrer de 2018. Reconhecimento de diplomas; 130 

Internacionalização/Cooperação Internacional; Ações Afirmativas; Acompanhamento e 131 

avaliação interna dos Cursos Stricto Sensu; Criação, acompanhamento e avaliação dos 132 

Cursos Lato Sensu; Critérios para a análise de propostas de cursos novos; Residência 133 

Médica; Revisão de Resoluções; Integração Pesquisa e Extensão e Pós-Doc e egressos. 134 

Após a apresentação, iniciou-se o debate. O Professor José Garcia Abreu fez duas 135 

sugestões, a primeira é de que o material apresentado pela Presidente seja 136 

disponibilizado para os Conselheiros, para que se possa fazer uma apresentação do 137 

mesmo nos diversos Centros. A segunda sugestão se refere a agenda deste Conselho. 138 

De acordo com o Professor José Garcia seria pertinente discutir estratégias para que o 139 

CEPG possa influenciar a política de fomento, por exemplo, da FAPERJ, do CNPq e da 140 

CAPES, buscando inserir a UFRJ no processo decisório das referidas agências. A 141 



 

 

Professora Leila concordou e afirmou que a intenção é colocar na agenda os temas, 142 

mas existe uma comissão específica para fazer o debate sobre a pós-graduação. De 143 

acordo com a Professora Leila, foi acertado que a comissão reservaria uma atenção 144 

especial à produção de um documento que reúna a perspectiva da pós-graduação. O 145 

Professor José Garcia salientou a possibilidade de organizarmos fóruns sobre os pontos 146 

elencados. A Professora Leila ressaltou que irá refletir sobre a proposição de sessões 147 

especiais do CEPG com tais preocupações, pois percebe ser importante manter o 148 

protagonismo deste Conselho no processo. O Professor Orlando Alves dos Santos Jr. 149 

sugeriu fazer um planejamento da pauta deste Conselho para o ano, dada a 150 

preocupação de articular a referida pauta com alguns eventos que acontecerão. 151 

Sugeriu, ainda, que do ponto de vista da Câmara de Corpo Docente e Pesquisa há mais 152 

2 pontos para serem debatidos em 2018, que são a necessidade de regulamentar 153 

atividades afins dos Professores afastados para fins de progressão funcional, tendo em 154 

vista se tratar de objeto de muita polêmica, e os convênios, incluindo na discussão a 155 

Agência de Inovação. A Professora Leila concordou com a proposição e sugeriu a 156 

articulação dos temas com o marco legal. A Conselheira Alice de Matos Pina sugeriu 157 

discutir o orçamento para a pós-graduação e qual seu percentual dentro do geral da 158 

UFRJ. O Professor Carlos Renato Rezende Ventura destacou o item 6, acrescentando 159 

que na aprovação de novos cursos seria interessante a inclusão de um item referente 160 

ao orçamento para seu funcionamento. A Professora Leila ressaltou que é preciso 161 

sublinhar o âmbito acadêmico, porém esse é um aspecto que também deve estar em 162 

análise. A Professora Leila informou que houve uma demanda da COPPE para uma 163 

resolução que possa pensar seu funcionamento e dar uma visibilidade institucional aos 164 

Pós-Doc. Lembrou que há uma resolução muito antiga e que é preciso tratar do tema 165 

para atualizá-la. Destacou que é preciso pensar em uma comissão para tratar do 166 

referido tema. Após discussão a Comissão Pós-Doc foi formada pelos seguintes 167 

Conselheiros: Emerson Oliveira da Silva, Henrique Fortuna Cairus, José Garcia Abreu e 168 

José Luis Lopes da Silveira. O Professor Henrique Fortuna Cairus sugeriu que a 169 

Comissão que tratará do Pós-Doc poderia ser um pouco mais extensiva e estudar 170 

questões relacionadas aos alunos estrangeiros e outros tipos de pertencimento à 171 

instituição. O Professor Henrique finalizou propondo que o nome da comissão seja 172 

“pertencimentos temporários”. A Professora Leila destacou ser pertinente a proposta, 173 

que foi acatada. A Professora Leila solicitou a prorrogação da Sessão e a retirada da 174 

pauta do próximo tema, Reconhecimento de Diplomas. Colocadas em votação, as 175 

solicitações da Presidente foram aprovadas com uma abstenção. A Professora Denise 176 

Maria Guimarães Freire ressaltou que para alguns cursos na UFRJ a patente e a 177 

inovação são fundamentais. A Professora Leila concordou com a proposição e lembrou 178 

que o referido tema pode ser agregado ao marco legal. Acrescentou que a agenda 179 

inicialmente apresentava 10 pontos, alguns mencionados estão inseridos, mas outros 180 

são novos. De acordo com a Professora Leila, não há como encaminhar o debate de 181 

todos os temas sem que se compartilhe com este Conselho, recomendando que os 182 

Conselheiros sejam uma espécie de relator dos temas pautados com os quais a Pró-183 

Reitoria possa dialogar na condução do debate de cada ponto. Colocado em votação, o 184 

encaminhamento da Presidente foi aprovado por unanimidade. A Professora Leila 185 

Rodrigues da Silva deu por encerrada a sessão às doze horas e trinta minutos. Para 186 

constar, eu, Denilson Santos de Jesus, Secretário do CEPG, lavrei a ata que, após 187 

aprovação, será assinada pela Presidente da sessão, Professora Leila Rodrigues da 188 

Silva, e por mim. 189 
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Denilson Santos de Jesus                                            Leila Rodrigues da Silva 191 

        Secretário                                                                    Presidente 192 


