
 

 

 

 
CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS 

ATA DA REUNIÃO DE NOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO 
Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dez horas e cinco 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 Fontes dos Santos 7 

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

Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA), Henrique Fortuna Cairus (CLA), Rachel Coutinho 9 

M. da Silva (CLA), Hebe Signorini Gonçalves (CFCH), Marcelo Alvaro da Silva Macedo 10 

(CCJE), Orlando Alves dos Santos Jr. (CCJE), Paula Chimenti (CCJE), Bruno Lourenço 11 

Diaz (CCS), Irene de Almeida Biasoli (CCS), José Garcia Abreu Jr. (CCS), Katia Vergetti 12 

Bloch (CCS), Emerson Oliveira da Silva (CT), José Luis Lopes da Silveira (CT), Marcello 13 

Luiz R. de Campos (CT), o Conselheiro Docente representante do Fórum de Ciência e 14 

Cultura, Alexandre Dias Pimenta, Antonio Carlos de Souza Lima e Carlos Renato 15 

Rezende Ventura, o Conselheiro representante dos Técnicos-Administrativos Sidney de 16 

Castro Oliveira e os representantes Discentes Alice de Matos Pina, Kleber Neves de 17 

Almeida Jr. e Rebeca Orosco. Registrou-se a ausência justificada dos Conselheiros: 18 

Edison Luis Santana Carvalho (Macaé), Gregório Malajovich Munoz (CCMN), Maria Alice 19 

Zarur Coelho (CT). A Pró-Reitora e Presidente do CEPG, Professora Leila Rodrigues da 20 

Silva, deu início à Sessão pelo Expediente. A Presidente justificou a Sessão Ordinária, 21 

tendo em vista que a data marcada para a homologação dos trabalhos premiados 22 

dentro do Edital Ações Afirmativas é 9 de março de 2018. 1) A Professora Leila 23 

informou que na reunião do CONSUNI de 8 de março de 2018 foi aprovada a criação da 24 

PR-7, Pró-Reitoria de Políticas Estudantis. A Professora Mônica Pereira dos Santos pediu 25 

a palavra para se despedir do CEPG. Esclareceu que a sua ausência neste Conselho nas 26 

últimas sessões ocorreu por estar envolvida na Diretoria de Acessibilidade, formada em 27 

fevereiro deste ano, como fruto dos trabalhos do Fórum Permanente – UFRJ Acessível e 28 

Inclusiva, que era coordenado pela própria. De acordo com a Professora Mônica, a 29 

referida Diretoria foi vinculada à Reitoria para tratar de assuntos de acessibilidade em 30 

toda a UFRJ, assessorando as unidades e centros em relação ao tema. A Professora 31 

Mônica salientou que, como Diretoria de Acessibilidade, participará das sessões dos 32 

Colegiados Superiores, dentre os quais o CEPG. A Professora Leila parabenizou a 33 

Professora Mônica pelos trabalhos no CEPG e aproveitou a oportunidade para realçar a 34 

alegria pela continuidade da presença da Professora Mônica neste Conselho, ainda que 35 

com outro status. 2) O Professor Antonio Carlos Fontes dos Santos informou que no dia 36 



 

 

8 de março pela manhã um Professor do Instituto de Física foi sequestrado no 37 

estacionamento do bloco A do Centro de Tecnologia. De acordo com o Professor 38 

Antonio Carlos, o docente foi levado por 3 homens fortemente armados, mas que logo 39 

foi liberado. O Professor Antonio Carlos destacou que já comunicou o incidente aos 40 

Decanos do CT e do CCMN para que se possa repensar a questão da segurança no 41 

Campus do Fundão. A Professora Leila acrescentou que a informação chegou à Reitoria 42 

ontem, enquanto ainda ocorria a Sessão do CONSUNI, e todos os presentes se 43 

mostraram bastante preocupados. A Professora Leila informou que o sequestrado é o 44 

companheiro da Conselheira Hebe Signorini Gonçalves. A Professora Hebe esclareceu 45 

que está tudo bem, porém destacou se tratar de uma sensação muito desagradável, 46 

ficando o sentimento de angústia de saber que temos de conviver com esse tipo de 47 

situação. A Professora Leila ofereceu a Professora Hebe toda a solidariedade. O 48 

Professor José Luis Lopes da Silveira acrescentou que recebeu a informação que a 49 

Professora Valéria da Faculdade de Farmácia também foi abordada por 3 homens 50 

armados que a assaltaram. A Professora Leila lamentou o ocorrido e ressaltou o 51 

compromisso com a discussão do tema. 3) O Professor Henrique Fortuna Cairus 52 

informou com pesar o falecimento do aluno Victor Heringer. O Professor Henrique 53 

destacou se tratar de um discente muito importante para todos, não só por ser uma 54 

ótima pessoa, mas também porque ganhou vários prêmios. De acordo com o Professor 55 

Henrique, ainda não se conhece as circunstâncias extras de sua morte. Ainda de acordo 56 

com o Professor Henrique, a Faculdade de Letras está de luto. A Professora Leila 57 

solicitou ao Professor Henrique a redação de uma proposta de moção de pesar a ser 58 

submetida ao Conselho ao final da sessão. 4) O Professor Josefino Cabral de Melo Lima 59 

informou que a Pró-Reitora da PR2, Professora Leila Rodrigues da Silva estará no 60 

CCMN, juntamente com toda a sua comitiva, no dia 15 de março, às 10h, para falar do 61 

CEPG e as perspectivas para 2018. Passou-se à Ordem do Dia. Prêmio Ações 62 

Afirmativas - Homologação do Resultado. A Professora Leila informou que convidou o 63 

Coordenador de Desenvolvimento Institucional do Parque Tecnológico, Leonardo Melo, 64 

que é mestre e doutor em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pelo 65 

Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ, 2011) e foi 66 

um dos integrantes da Comissão que fez a avaliação dos trabalhos que foram 67 

submetidos ao Edital CEPG nº 678/2017, Prêmio Ações Afirmativas, financiado pelo 68 

Parque Tecnológico. Leonardo Melo fez uma exposição apresentando a história do 69 

Parque Tecnológico e suas ações. Com relação ao Prêmio, retomou o edital destacando 70 

o objetivo da premiação:  selecionar cinco trabalhos desenvolvidos em Programas 71 

de Pós-Graduação da UFRJ que tenham como tema Ações Afirmativas, de 72 

modo a dar visibilidade às diferentes abordagens a elas relacionadas, como sua 73 

importância para uma visão inclusiva de sociedade, sua interface com a temática dos 74 

direitos humanos e o papel do ensino universitário nesse debate. Esclareceu que para 75 

avaliar os trabalhos candidatos ao Prêmio, a PR2 instituiu uma Comissão de Premiação 76 

(art.12 do Edital). Em seguida Leonardo acrescentou que a Comissão foi instalada no 77 

dia 08 de janeiro de 2018, com a seguinte formação: Monica Lima e Souza (Instituto de 78 

História da UFRJ), Presidente da Comissão; Fernanda Felisberto da Silva (Departamento 79 



 

 

de Letras, UFRRJ); Iris Mara Guardatti Souza (Agência UFRJ de Inovação); Thula 80 

Rafaela de Oliveira Pires (Faculdade de Direito da PUC-Rio) e, por ele, representando o 81 

Parque Tecnológico da UFRJ. Como previsto no Edital, foram reunidos especialistas de 82 

reconhecida competência, com diversas áreas de formação e vínculos institucionais 83 

distintos. De acordo com Leonardo, para dar andamento à avaliação dos trabalhos 84 

candidatos ao Prêmio, a Comissão desenvolveu uma metodologia de trabalho ao longo 85 

do processo. Esclareceu que foram realizadas cinco reuniões, nas quais se discutiu o 86 

conceito de ações afirmativas e a forma de aplicá-lo na avaliação dos trabalhos, os 87 

critérios a serem considerados e seu peso no resultado. Os 27 trabalhos foram divididos 88 

entre os participantes para apresentação e emissão de parecer, sendo lidos por mais de 89 

um integrante e trazidos para o debate da comissão. Com relação à natureza dos 90 

trabalhos, Leonardo destacou que eram trabalhos de variadas naturezas (teses, 91 

dissertações, relatórios de pesquisa, artigos e publicações científicas), como estava 92 

previsto no Edital, o que demandou uma discussão sobre a adaptação/adequação dos 93 

critérios aos formatos específicos dos trabalhos concorrentes. Salientou a boa 94 

qualidade, com análises e proposições direcionadas a público e fins distintos, dentro do 95 

âmbito das Ações Afirmativas. A seguir Leonardo acrescentou que dois trabalhos foram 96 

selecionados com menção honrosa, com prêmio de R$ 1.000,00 cada, que foram: O 97 

ENEM/SISU e as ações afirmativas em cursos de prestígio da UFRJ; autora: Melina 98 

Klitze Kerber Martins (PPGE-Faculdade de Educação, CFCH) e Quero ser cirurgião-99 

dentista- Uma política de permanência para os alunos da FO-UFRJ; autora: Fernanda 100 

Ignácio Fernandes (Mestrado Profissional em Clínica Odontológica – Faculdade de 101 

Odontologia, CCS). Leonardo finalizou destacando os premiados com 3º, 2º e 1º 102 

lugares, contemplados com os valores de R$2.000,00; R$3.000,00 e R$7.000,00 103 

respectivamente, que são: 3º lugar Ensino de química em foco: utilizando a lei 104 

10.639/03 para desconstruir o mito da neutralidade da ciência; autora: Stephany 105 

Petronilho Heidelmann (Programa de Pós-graduação em Ensino de Química - 106 

Instituto de Química, CCMN). 2º lugar - PARTICIPAÇÃO SOCIAL, POPULAÇÃO E 107 

DESENVOLVIMENTO NO BRASIL (1994-2014): a emergência da internacionalização da 108 

sociedade civil e novas leituras sobre o monitoramento de políticas públicas para análise 109 

da política externa; autor: Richarlls Martins (Programa de Pós-graduação em Políticas 110 

Públicas e Direitos Humanos – NEPP DH, CFCH); 1º lugar: - Admirável Mundo Novo: a 111 

ciência e o surdo; autora: Júlia Barral Dodd Rumjanek (Programa de Pós-graduação 112 

em Química Biológica – IBqM, CCS). A Professora Leila registrou o imenso 113 

agradecimento à comissão e sublinhou a alegria de conectar, de forma direta, a parceria 114 

do Parque Tecnológico com este Conselho. Na sequência, destacou que os cinco 115 

trabalhos premiados são de áreas diferentes, o que evidencia a diversidade de 116 

propostas e as potencialidades do edital. Após a apresentação diversos conselheiros 117 

parabenizaram Leonardo Melo pela muito clara e consistente exposição sobre o Parque 118 

Tecnológico e o edital Prêmio Ações Afirmativas. Dentre outros aspectos, os 119 

conselheiros ressaltaram que o maior resultado do edital está associadoao efeito que 120 

ele terá ao suscitar o debate sobre as Ações Afirmativas pela UFRJ, inclusive no âmbito 121 

do CEPG. Leonardo Melo foi convidado por diversos conselheiros para realizar a 122 



 

 

apresentação concernente ao Parque Tecnológico nos Conselho de Centro de suas 123 

Decanias, bem como na reunião do Fórum dos Programas Profissionais da UFRJ, que 124 

será realizado no dia 02 de abril. Após discussão, foi colocada em votação a 125 

homologação do resultado da avaliação dos trabalhos que foram submetidos ao Edital 126 

Ações Afirmativas, que foi aprovada com uma abstenção. Passou-se ao item 127 

Reconhecimento de Diplomas – Professor Marcelo Álvaro da Silva Macedo. Após leitura 128 

conjunta de toda a proposta e ampla discussão, a Resolução CEPG sobre 129 

Reconhecimento de Diplomas foi aprovada por unanimidade. A referida resolução 130 

passará por revisão formal antes de constar em ata. A Professora Leila solicitou a 131 

prorrogação da Sessão, o que foi aprovado por unanimidade. O Professor Henrique 132 

Fortuna Cairus apresentou a proposta de moção de pesar pelo falecimento do discente 133 

Vitor Heringer, que foi aprovada por unanimidade na forma que segue: “O Conselho de 134 

Ensino para Graduados da UFRJ manifesta, por esta moção, seu profundo pesar pelo 135 

falecimento do discente Vitor Heringer, cuja ausência se faz, desde já, sentir, não só 136 

pelo frutos que germinaram de seu aprazível convívio, como também pela sua 137 

inestimável contribuição que, nos seus vinte e nove anos de vida, já havia dado ao 138 

renome desta Universidade, tendo se destacado sobejamente em sua produção literária 139 

em prosa e verso e, por isso, merecido e logrado  diversos prêmios literários, dentre os 140 

quais o prestigioso Prêmio Jabuti. Expressa, ainda, este Conselho, sua solidariedade 141 

àqueles que com ele mantiveram e mantêm laços mais estreitos, além de convívio mais 142 

assíduo com sua dulcíssima personalidade”. A Professora Leila elogiou a belíssima 143 

moçãoe deu por encerrada a sessão às treze horas e trinta minutos. Para constar, eu, 144 

Denilson Santos de Jesus, Secretário do CEPG, lavrei a ata que, após aprovação, será 145 

assinada pela Presidente da sessão, Professora Leila Rodrigues da Silva, e por mim. 146 

 147 

Denilson Santos de Jesus                                            Leila Rodrigues da Silva 148 

        Secretário                                                                    Presidente 149 


