UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CEPG · Conselho de Ensino para Graduados

Resolução CEPG/PR2/UFRJ, Nº57, de 27 de maio de 2022
Dispõe sobre a publicação dos atos normativos triados, em
cumprimento ao Art. 8°, do Decreto nº 10.139, de 28 de
novembro de 2019 no âmbito da Universidade Federal do Rio
de Janeiro
A Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nomeada
pela Portaria de 04 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2019,
no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais e considerando as disposições do
Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, da Presidência da República e da Portaria UFRJ nº
8.508, de 27 de outubro de 2021, resolve:
Art. 1º Tornar pública, por meio desta Resolução, a relação de espécies normativas vigentes
passíveis de revogação no âmbito do Conselho de Ensino para Graduados da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, nos termos do Art. 12 do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.
Art. 2º Os atos relacionados no Anexo desta Resolução serão objetos de revisão e consolidação em
observância às fases especificadas no Art. 11 do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.
Parágrafo único. A listagem constante do anexo desta Resolução, resultante da triagem realizada
pelo Grupo de Trabalho para revisão e consolidação dos atos normativos no âmbito da UFRJ (criado
pela Portaria nº 8.508, de 27 de outubro de 2021) será encaminhada à Secretaria Especial de
Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República.
Art. 3º A relação dos atos normativos constantes do Anexo desta Resolução não impedirá o exame
de atos que, por novo entendimento e interpretação legal, poderão ser objeto de revisão e
consolidação.
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, conforme o disposto no Parágrafo
único, do artigo 4º do Decreto nº 10.139/2019, considerando a justificada urgência para seu
conhecimento por parte das instâncias e unidades administrativas e acadêmicas da UFRJ e
comunidade externa, bem como pela excepcionalidade operacional da atividade administrativa no
contexto da pandemia causada pela COVID-19.

Denise Maria Guimarães Freire
Pró-Reitora de Pós-graduação e Pesquisa

Aprovada em Sessão Ordinária CEPG de 27 de maio de 2022.
Publicada em Boletim Extraordinário UFRJ n° 21, de 27 de maio de 2022, 2° parte.
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Anexo da Resolução CEPG/PR2/UFRJ nº 57, de 27 de maio de 2022
Instância/
Local de
unidade/
Publicação Colegiado
emissor

Tipo de ato
N°
Número
normativo

Data de
aprovação
do ato

1

Boletim
28/05/1969
da UFRJ

2

3

Resolução SN

Resolução

Resolução

01/1985

05/1986

Não
localizada

19/09/1986

Ementa do ato
normativo

Regulamentação
Conselho de
dos cursos de
Ensino para
extensão
Graduados
universitária
Dilata o prazo de
entrega de
Relatórios de
Conselho de 1985, Projetos de
Boletim da
Ensino para Pesquisa e Bolsa
UFRJ
Graduados de Iniciação
Científica de
1986 para 15 de
março de 1986.
Dá normas que
regulamentam a
Conselho de criação e
Boletim da
Ensino para funcionamento
UFRJ
Graduados do Quadro de
Consultores do
CEPG.

4

Resolução

06/1991

Não
localizada

Não
localizada

5

Resolução

03/1995

28/4/1995

Não
localizada

Dispõe sobre as
consequências da
não aprovação
Conselho de pelo CEPG de
Ensino para Projeto de
Graduados Pesquisa único
ou de Relatório
de Atividades de
Pesquisa.
Conselho de Estabelece as
Ensino para diretrizes para a
Graduados descentralização
da apreciação de
mérito das
solicitações para
utilização de
recursos
destinados a
diárias, ajudas de
custo e passagens

Link de acesso
https://posgradua
cao.ufrj.br/pdfs/r
esolucaoCEPG19
73_0

http://posgraduac
ao.ufrj.br/pdfs/re
solucaoCEPG19
85_01

http://posgraduac
ao.ufrj.br/pdfs/re
solucaoCEPG19
86_05

http://posgraduac
ao.ufrj.br/pdfs/re
solucaoCEPG19
91_06

http://posgraduac
ao.ufrj.br/pdfs/re
solucaoCEPG19
95_03
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nacionais para
professores,
técnicos de nível
superior e alunos
da UFRJ, assim
como pró-labores
e hospedagens
para professores
convidados,
externos à UFRJ

6

7

8

Resolução

Resolução

Resolução

02/2000

01/2012

02/2012

2/03/2000

13/07/2012

Não
localizada

Encaminhamento
ao Reitor sobre a
Conselho de crise institucional
Boletim da
Ensino para que atinge o
UFRJ
Graduados CEPG e a Pósgraduação da
UFRJ.
Estabelece
diretrizes e
recomendações
para orientar a
resolução de
problemas
decorrentes da
greve que afetam
Programas de
Pós- Graduação

Não
localizada

Conselho
de Ensino
para
Graduados

Não
localizada

Complementa as
diretrizes para
orientar a
resolução de
problemas
Conselho de decorrentes da
Ensino para greve que afetam
Graduados Programas de
Pós-Graduação
aprovadas em
Resolução do
CEPG de
13/07/2012.

http://posgraduac
ao.ufrj.br/pdfs/re
solucaoCEPG20
00_02

http://posgraduac
ao.ufrj.br/pdfs/re
solucaoCEPG20
12_01

http://posgraduac
ao.ufrj.br/pdfs/re
solucaoCEPG20
12_02
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9

Instrução
Normativa

01/1996

05/07/1996

Boletim
UFRJ

Conselho
de Ensino
para
Graduados

Divisão de
recursos a serem
utilizados em
passagens para
professores
permanentes

http://posgraduac
ao.ufrj.br/pdfs/in
strucao_normativ
a_01_1996

