
 
 
 
 

CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS  
ATA DA REUNIÃO DE QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO

Aos quatro dias do mês de maio 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), Gregório Malajovich Munoz (CCMN), 8 

Josefino Cabral de Melo Lima (CCMN), Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA), Henrique 9 

Fortuna Cairus (CLA), Rachel Coutinho M. da Silva (CLA), Hebe Signorini Gonçalves 10 

(CFCH), Fabio Neves Perácio de Freitas (CCJE), Marcelo Alvaro da Silva Macedo (CCJE), 11 

Orlando Alves dos Santos Jr. (CCJE), Paula Chimenti (CCJE), Bruno Lourenço Diaz 12 

(CCS), José Garcia Abreu Jr. (CCS), Katia Vergetti Bloch (CCS), Emerson Oliveira da Silva 13 

(CT), José Luis Lopes da Silveira (CT), Marcello Luiz R. da Campos (CT), Maria Alice 14 

Zarur Coelho (CT); os Conselheiros Docentes representantes do Fórum de Ciência e 15 

Cultura: Antonio Carlos de Souza Lima, Carlos Renato Rezende Ventura e Eliane 16 

Guedes; os Conselheiros representantes do Pólo Macaé, Angelica Ribeiro Soares e 17 

Edison Luis Santana Carvalho; o Conselheiro representante dos Técnicos-18 

Administrativos, Sidney de Castro Oliveira e os representantes Discentes Isabela 19 

Schmidt Tagomori, Kleber Neves e Rebeca Orosco. A Pró-Reitora e Presidente do CEPG, 20 

Professora Leila Rodrigues da Silva, deu início à Sessão pela apreciação da ata do dia 21 

20 de abril, que foi aprovada por unanimidade. Passou-se à Ordem do Dia. 1 - 22 

Apresentação do APCN de Mestrado Profissional em Informação e Gestão de Unidades 23 

de Informação. A Presidente esclareceu que seria feita a apresentação e, na sequência, 24 

os Conselheiros poderiam fazer observações e perguntas para posicionamento dos 25 

proponentes. A Professora Leila destacou que, ao longo da semana, as Câmaras do 26 

CEPG, com destaque para a CAAC, farão o registro de seus pareceres para 27 

conhecimento dos proponentes, não havendo deliberação na presente Sessão. De 28 

acordo com a Professora Leila, essa dinâmica permite dirimir quaisquer dúvidas com 29 

tranquilidade, tanto por parte do Conselho como dos proponentes. O Professor Antonio 30 

José Barbosa de Oliveira agradeceu à PR-2 e aos colegas do CEPG pelas orientações, 31 

pela atenção e pelo acompanhamento dado ao longo de mais de um ano de elaboração 32 

da proposta do Mestrado Profissional. O Professor Antonio informou que estiveram 33 

nesse Conselho há quase oito meses, quando foi feita a primeira apresentação, seguida 34 

de algumas reuniões para refletir e repensar diversos aspectos da proposta original, 35 

particularmente no que se referia ao perfil do corpo docente, à clareza sobre o público-36 

alvo, à interface entre produção docente e as disciplinas oferecidas e à carga horária do 37 

curso. O Professor Antonio alertou para o risco de superficialidade em algum ponto na 38 

apresentação, dado o tempo disponível, apontando para a possibilidade de indagações 39 

posteriores. Após a apresentação, a Professora Leila abriu para o debate. Com várias 40 

intervenções e amplo debate, com esclarecimentos fornecidos tanto pelos proponentes 41 

como pela CAAC, os proponentes concluíram a participação na sessão. Sobre alguns 42 



dos aspectos observados durante a apresentação, os conselheiros manifestaram os 43 

pontos que seguem: o Professor Cabral Lima sugeriu a confecção de um documento 44 

para viabilizar a apresentação de um APCN. O Professor Fabio Neves Perácio de Freitas 45 

ressaltou que a sistemática adotada foi bem-sucedida, mas sugeriu que as orientações 46 

sejam estendidas também para as etapas prévias aos processos de chegada do APCN 47 

ao CEPG, passando inclusive pela natureza do parecer que é emitido nos Centros. A 48 

Professora Leila acrescentou que, na próxima semana, o Superintendente de Pesquisa, 49 

Professor Marcelo Byrro Ribeiro, e a Chefe da Sessão de Cursos da PR-2, Aleni Vieira, 50 

participarão de um seminário específico sobre APCN organizado pela CAPES. A 51 

Professora Eliane Guedes questionou a existência de uma resolução que possa ajudar 52 

àqueles que estão submetendo um mestrado profissional, pois vai chegar um momento 53 

em que o CEPG terá de colocar normas próprias para o mestrado profissional. O 54 

Professor José Luis Lopes da Silveira informou que é prerrogativa do programa definir 55 

critérios de credenciamento. Acrescentou ser pertinente que o CEPG tome 56 

conhecimento dos critérios e forme uma base de conhecimento sobre aquilo que é 57 

razoável para o mestrado profissional. O Professor Marcelo Álvaro ressaltou que toda 58 

essa discussão faz parte de um dos temas que serão trabalhados pela dupla formada 59 

por ele e pelo Professor José Garcia, que vai ajudar no sentido de definir quais 60 

elementos são necessários para apresentação de novas propostas, que documentos 61 

precisam ser redigidos, entre outras questões. A Professora Leila destacou a pertinência 62 

de se fazer uma apreciação mais cuidadosa durante o processo de submissão dos 63 

APCNs. O item da pauta foi concluído. Em seguida, a Presidente solicitou a prorrogação 64 

da Sessão, que foi aprovada por unanimidade. Passou-se à Atualização do PrInt. Com a 65 

perspectiva de manter o Conselho informado e interagindo diretamente com o 66 

processo, a Professora Leila chamou atenção para a importância do ponto de pauta. Na 67 

sequência, passou a palavra à professora Andreia Frazão, Superintendente Acadêmica 68 

de Pós-Graduação da PR-2. A professora informou que no dia 10 de maio até as 17h 69 

deverá encaminhar o projeto institucional de internacionalização da UFRJ. Dentre outros 70 

aspectos, destacou a reunião realizada na CAPES no dia 25 de abril para 71 

esclarecimentos; a chamada específica para os programas acadêmicos conceito 4 com 72 

doutorado, desde que apresentem registro formalizado de parceria internacional; o 73 

levantamento de dados de orçamento, pela subcomissão de orçamento, junto aos PPGs 74 

para solicitação de benefícios vinculados ou não a projetos; a importância das 54 75 

adesões, incluindo PPGs de todas as áreas. A Professora Leila destacou que os dois 76 

pontos da pauta dialogam com a nossa especificidade, diversidade e excelência em 77 

todas as áreas do conhecimento, e que, mais do que o ganho com um edital, 78 

precisamos observar o que ganhamos a partir dessa construção coletiva que está sendo 79 

realizada. Após debate, passou-se à apreciação da moção solicitada pelo Professor 80 

Bruno Lourenço Diaz referente à FAPERJ, retomando-se o debate discutido na sessão 81 

anterior. O Professor Bruno esclareceu que na última Sessão Ordinária do CEPG foi 82 

apresentada uma carta assinada pelos Coordenadores de Área da FAPERJ de apoio à 83 

indicação do nome do Professor Jerson Lima da Silva e que esse Conselho tinha a 84 

opção de apoiar a referida carta ou fazer uma nova moção. Nesse sentido, apresentava-85 

se agora um outro texto. A Professora Leila colocou em votação esta nova moção que 86 

foi aprovada com uma abstenção na forma que segue: “O Conselho de Ensino para 87 

Graduados (CEPG) da Universidade Federal do Rio de Janeiro vem a público expressar 88 

sua preocupação com o processo de escolha da nova Diretoria da Fundação Carlos 89 

Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, e reiterar sua 90 



apreciação pelo trabalho desenvolvido pelo Prof. Jerson Lima como seu Diretor 91 

Científico. A FAPERJ desempenhou papel central no avanço da capacidade de pesquisa 92 

e na qualidade da Ciência produzida no Estado nos últimos quinze anos ao apoiar 93 

projetos e formação de recursos humanos que permitem desde a exploração de 94 

petróleo no pré-sal até a pronta resposta aos desafios apresentados pela epidemia de 95 

Zika entre outros relevantes temas para o Rio de Janeiro e o Brasil. Este papel deve-se 96 

em grande parte à liderança do Prof. Jerson na sua Diretoria Científica. Neste momento 97 

em que o Conselho Superior da FAPERJ se debruça sobre o processo de escolha dos 98 

nomes que comporão as listas tríplices a serem encaminhadas ao Governador do 99 

Estado, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, para 100 

escolha e nomeação do(a) Diretor(a) Científico(a) e do(a) Diretor(a) de Tecnologia, O 101 

CEPG-UFRJ urge que estes nomes sejam escolhidos obedecendo a critérios de efetiva 102 

liderança em sua respectiva área e demonstrada capacidade de assumir tão importante 103 

missão de conduzir os rumos da Ciência, Tecnologia, e Inovação no Estado do Rio de 104 

Janeiro. O CEPG-UFRJ considera que o Prof. Jerson apresenta todas as características e 105 

totais condições para continuar à frente da Diretoria Científica da FAPERJ. Sua carreira, 106 

desempenho na função, e conduta exemplares devem servir como balizadores de fato 107 

para a escolha dos demais integrantes da próxima lista tríplice e de integrantes de 108 

futuras listas. A escolha dos nomes que ocuparão o próximo mandato da Diretoria da 109 

FAPERJ deve se constituir em uma clara resposta contra os ataques que a Ciência e 110 

Inovação vêm sofrendo nos últimos anos e que representarão um enorme retrocesso 111 

para o desenvolvimento e a soberania nacionais. A próxima Diretoria será fundamental 112 

na recuperação do protagonismo da FAPERJ nos próximos 3 anos e portanto a escolha 113 

dos nomes de seus Diretores deve ser conduzida de forma a manter seu nível de 114 

excelência”. A Professora Leila deu por encerrada a sessão às treze horas. Para constar, 115 

eu, Denilson Santos de Jesus, Secretário do CEPG, lavrei a ata que, após aprovação, 116 

será assinada pela Presidente da sessão, Professora Leila Rodrigues da Silva, e por 117 

mim.118 

 119 

 120 

Denilson Santos de Jesus                                            Leila Rodrigues da Silva   121 

Secretário                                                             Presidente122 


