
 
 
 
 

CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS 
ATA DA REUNIÃO DE TRINTA E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL E 

DEZOITO 
Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dez horas, o Conselho 1 

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

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

presentes à Sessão o Superintendente Acadêmico de Pesquisa, Marcelo Byrro Ribeiro, a 4 

Superintendente Administrativa, Marília Morais Lopes; os Conselheiros Docentes 5 

representantes dos Centros Universitários: Antonio Carlos Fontes dos Santos (CCMN), 6 

Denise Maria Guimarães Freire (CCMN), Gregório Malajovich Munoz (CCMN), Josefino 7 

Cabral de Melo Lima (CCMN), Ana Maria Gadelha Albano Amora (CLA), Henrique 8 

Fortuna Cairus (CLA), Julie de Araújo Pires (CLA), Gabriela Lirio Gurgel Monteiro 9 

(CFCH), Hebe Signorini Gonçalves (CFCH), Fabio Neves Perácio de Freitas (CCJE), 10 

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

(CCS), José Garcia Abreu Jr. (CCS), Katia Vergetti Bloch (CCS), Emerson Oliveira da Silva 12 

(CT), José Luis Lopes da Silveira (CT), Marcello Luiz R. de Campos (CT), Maria Alice 13 

Zarur Coelho (CT); os Conselheiros representantes do Fórum de Ciência e Cultura, 14 

Alexandre Dias Pimenta, Carlos Renato Rezende Ventura e Eliane Guedes; os 15 

Conselheiros representantes do Pólo Macaé, Angélica Ribeiro Soares e Edison Luis 16 

Santana Carvalho; o Conselheiro representante dos Técnicos-Administrativos, Sidney de 17 

Castro Oliveira, e os representantes Discentes Alice de Matos Pina e Kleber Neves. 18 

Registrou-se a ausência justificada dos Conselheiros: Aloysio Moraes Rego Fagerlande 19 

(CLA) e Irene de Almeida Biasoli (CCS). A Pró-Reitora e Presidente do CEPG, Professora 20 

Leila Rodrigues da Silva, deu início à Sessão pela apreciação das atas dos dias 17 e 24 21 

de agosto de 2018. Colocadas em votação, as referidas atas foram aprovadas por 22 

unanimidade. Passou-se ao Expediente. 1) O Primeiro informe da Presidência tratou 23 

do PROINFRA. A Presidente informou que todos os projetos foram encaminhados 24 

dentro do prazo. 2) Acrescentou que já existem datas para as reuniões com as duas 25 

propostas do CCJE de novos programas de pós-graduação. A primeira reunião será no 26 

dia 14 de setembro, às 11h, e a segunda, no dia 28 de setembro, também reunião de 27 

trabalho, no mesmo horário. 3) Com relação aos Projetos FNRB, a Professora Leila 28 

informou que existe a expectativa de criação de uma espécie de banco de dados de 29 

projetos não só para atender a essa chamada, mas de potenciais outras empresas 30 

interessadas em estabelecer parcerias com os pesquisadores da UFRJ. Acrescentou que 31 

foi estabelecido o prazo de 5 de setembro, com perspectiva de realizar uma reunião 32 

com os coordenadores dos projetos. Destacou que o e-mail enviado aos Decanos e 33 

Coordenadores será reencaminhado aos Conselheiros. 4) O Superintendente Acadêmico 34 

de Pesquisa da PR-2, Professor Marcelo Byrro Ribeiro, informou que o Imperial College 35 

está em estudo prospectivo para a instalação de um centro de pesquisas no Brasil. A 36 



proposta inicial é de realizar uma parceria com três universidades (UFRJ, UNICAMP e 37 

USP), com a possibilidade de haver um escritório no Rio de Janeiro. De acordo com o 38 

Professor Marcelo Byrro, o interesse do Imperial College é na pesquisa em petróleo, gás 39 

e energias renováveis. Acrescentou que uma comissão visitou a UFRJ em junho 40 

passado e que será enviado ao Imperial College, em resposta a um contato feito por e-41 

mail, um levantamento dos principais laboratórios da UFRJ que lidam com esses temas, 42 

demonstrando que a UFRJ tem interesse em uma cooperação mais estreita. 5) A 43 

Professora Leila informou que esteve, juntamente com o reitor, em reunião com o 44 

Presidente da CAPES, Professor Abilio Baêta Neves. De acordo com a Professora Leila, a 45 

reunião tratou das preocupações da UFRJ acerca de dois pontos: complexo de 46 

Formação Docente e edital PrInt. Na ocasião, foi possível externar a perplexidade e 47 

indignação da instituição com o resultado preliminar da avaliação de mérito da Proposta 48 

Institucional. Ainda de acordo com a Professora Leila, o recurso será encaminhado, 49 

conforme edital, até 10 dias após o resultado. Na sequência, o referido texto será 50 

divulgado para a comunidade. Passou-se à Ordem do Dia. 1 - Proposta de Resolução 51 

sobre o Programa Institucional de Pós-Doutorado na UFRJ – Continuação. A mesa 52 

solicitou a retirada de pauta da Apresentação do Plano de Trabalho dos grupos 53 

Temáticos: Reconhecimento de Diplomas e Cursos Lato Sensu, para que a Sessão 54 

pudesse se dedicar à análise da Proposta de Resolução e, na sequência, os 55 

Conselheiros pudessem opinar sobre o texto referente ao recurso ao Edital PrInt. 56 

Colocada em votação, a retirada do item da pauta foi aprovada por unanimidade. Em 57 

seguida, foi feita revisão de toda a proposta de resolução e a mesma será 58 

encaminhada, com todos os ajustes, a fim de manter o debate na próxima Sessão. A 59 

Professora Leila lembrou que existe um relato de processo de revalidação de diploma 60 

pendente com a Câmara de Legislação e Normas, que não pode ser feito nessa sessão, 61 

uma vez que depende da análise da nova documentação incorporada. A Professora Leila 62 

destacou que não haverá mais incorporação de documentos, sob pena de a CLN não 63 

conseguir fazer a análise. A Professora Leila Rodrigues da Silva convidou os 64 

conselheiros para a sala anexa para análise do texto referente ao recurso ao edital 65 

PrInt, e a sessão foi encerrada às doze horas e vinte minutos. Para constar, eu, 66 

Denilson Santos de Jesus, Secretário do CEPG, lavrei a ata que, após aprovação, será 67 

assinada pela Presidente da sessão, Professora Leila Rodrigues da Silva, e por mim. 68 

 69 

Denilson Santos de Jesus                                            Leila Rodrigues da Silva 70 

        Secretário                                                                    Presidente 71 


