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CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS
ATA DA REUNIÃO DE CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO
Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dez horas e vinte minutos, o
Conselho de Ensino para Graduados reuniu-se em Sessão Ordinária,na sala do Conselho
Universitário, sob a presidência da Professora Leila Rodrigues da Silva. Estavam
presentes à Sessão a Superintendente Acadêmica de Pós-Graduação, Andreia Cristina
Lopes Frazão da Silva, o Superintendente Acadêmico de Pesquisa, Marcelo Byrro
Ribeiro, a Superintendente Administrativa, Marília Morais Lopes; os Conselheiros
Docentes representantes dos Centros Universitários: Antonio Carlos Fontes dos Santos
(CCMN), Denise Maria Guimarães Freire (CCMN), Gregório Malajovich Munoz (CCMN),
Josefino Cabral de Melo Lima (CCMN), Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA), Ana
Maria Gadelha Albano Amora (CLA), Henrique Fortuna Cairus (CLA), Hebe Signorini
Gonçalves (CFCH), Fabio Neves Perácio de Freitas (CCJE), Orlando Alves dos Santos Jr.
(CCJE), Bruno Lourenço Diaz (CCS), Irene de Almeida Biasoli (CCS), José Garcia Abreu
Jr. (CCS), Emerson Oliveira da Silva (CT), José Luis Lopes da Silveira (CT), Maria Alice
Zarur Coelho (CT); os Conselheiros representantes do Fórum de Ciência e Cultura,
Alexandre Dias Pimenta, Antonio Carlos de Souza Lima e Carlos Renato Rezende
Ventura; o Conselheiro representante do Pólo Macaé, Edison Luis Santana Carvalho; o
Conselheiro representante dos Técnicos-Administrativos, Sidney de Castro Oliveira,a
representante Discente Alice de Matos Pina e os Conselheiros representantes dos
Antigos Alunos, Lia Beatriz Teixeira Torraca e Marcos da Silva Neves. Registrou-se a
ausência justificada dos Conselheiros:Angélica Ribeiro Soares (Macaé), Eliane Guedes
(FCC), Gabriela Lirio Gurgel Monteiro (CFCH), Julie de Araújo Pires (CLA),Marcello Luiz
R. de Campos (CT), Marcelo Álvaro da Silva Macedo (CCJE) e Paula Chimenti (CCJE). A
Pró-Reitora e Presidente do CEPG, Professora Leila Rodrigues da Silva, deu início à
Sessão pela apreciação da ata do dia 21 de setembro de 2018, que, colocada em
votação, foi aprovada por unanimidade. Passou-se ao Expediente. 1) A Presidente
deu as boas vindas aos novos Conselheiros representantes dos Antigos Alunos, Marcos
da Silva Neves, membro Efetivo, e Lia Beatriz Teixeira Torraca, membro Suplente. 2) O
segundo informe da Presidente conferiu destaque à participação do CEPG e do Núcleo
do PrInt no processo de elaboração do recurso da UFRJ à CAPES, o qual foi acatado. De
acordo com a Presidente, é preciso comemorar e agradecer a toda a comunidade. 3) A
Professora Leila informou que ontem houve uma reunião na qual estiveram presentes a
Diretora Científica, Professora Eliete Bouskela, o Diretor de Tecnologia, Professor
Maurício Guedes, e a Presidente do Conselho da FAPERJ, Professora Angela Uller, o
Reitor, a Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, o diretor do Museu Nacional,
Professor Alexandre Kellner e o Professor Alexandre Dias Pimenta. De acordo com a
Professora Leila, todos os docentes e pesquisadores do Museu Nacional que não
estejam inadimplentes junto à FAPERJ, que tenham projeto de pesquisa e que não
sejam já contemplados com bolsa Cientista do Nosso Estado poderão participar de
Edital especialmente preparado pela FAPERJ para atender ao Museu Nacional. O
Professor Alexandre Dias Pimenta, que esteve presente na reunião, destacou a questão
dos pesquisadores do Museu Nacional que perderam os documentos para a prestação
de contas de projetos em vigência. Segundo o Professor Alexandre, será necessária
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uma atenção especial da auditoria da FAPERJ. Ressaltou ainda que questionou a
Diretora Científica sobre a possibilidade de auxílio aos estudantes com prorrogação ou
concessão de novas bolsas. Esclareceu que a FAPERJ designará alguém para
acompanhar mais de perto a prestação de contas, conforme demandada pela PróReitora. De acordo com a Professora Leila, desde o incêndio, os programas fizeram um
registro de todos os equipamentos com indicação de valor médio no mercado para
encaminhar à FINEP e levantaram quais são os alunos que precisariam de prorrogação
de bolsa. 5) A Professora Leila informou que esteve em uma reunião com a
Procuradoria, na qual foram abordados dentre outros pontos: a proposta de resolução
para o pós-doc, cuja análise a Procuradoria comprometeu-se a realizar o quanto antes,
e a preocupação em relação à relativa insegurança de coordenadores com temas como
cotas em editais de seleção. A Professora Leila lembrou que existe uma recomendação
favorável desse Conselho às ações afirmativas na pós-graduação, porém não há uma
resolução que dê segurança jurídica aos Programas. Nesse sentido, destacou a
pertinência de uma resolução que registrasse a possibilidade dos PGs adotarem ações
afirmativas, seguindo a linha já avalizada pelo Conselho. O Professor Aloysio Moraes
Rego Fagerlande questionou se, com a onda de insegurança jurídica que a universidade
pública vem sofrendo, não haveria a possibilidade de uma assessoria jurídica na
questão dos editais. A Professora Leila esclareceu que foi constituído um processo como
modelo base de edital e submetido à Procuradoria que já emitiu parecer, sendo o
momento atual de sistematização das sugestões, com previsão de disponibilização de
um material o quanto antes. 6) O Professor Gregório Malajovich Munoz informou que
tem encontrado certa dificuldade em assinar termos de compromisso com parceiros
internacionais que sugeriram emendas ao texto padrão da UFRJ, mas a DRI não se
manifesta sobre tais proposições. A Professora Ana Maria Gadelha Albano Amora
chamou a atenção para a morosidade nas repostas às questões colocadas pelas
instituições de diferentes acordos. A Professora Leila solicitou enfaticamente que todos
encaminhem o detalhamento dos problemas para que se possa avaliar uma solução
pontual ou estrutural. Ordem do Dia. Reconhecimento de Diplomas. A Professora Leila
esclareceu que o tema da reunião de hoje é reconhecimento de diplomas e a ideia é
que se possa saber o atual estado da questão. Destacou que existe uma comissão
fazendo o acompanhamento junto com a CLN e que a avaliação no momento aponta
para a necessidade de ajustes na resolução já aprovada. Ressaltou ainda que não
haverá deliberação, apenas debate para sistematização das preocupações referentes ao
tema. Passou-se à Superintendente Acadêmica de Pós-Graduação, Professora Andréia
Frazão, que fez um histórico das atividades desenvolvidas pela equipe da PR2 a partir
do momento em que a resolução foi aprovada no CEPG, na sessão do dia 9 de março
de 2018. A Professora Andréia informou que a equipe passou a trabalhar internamente
para organizar uma série de procedimentos para cumprir com o que tinha sido
aprovado. Em um segundo momento, o grupo temático do CEPG passou a acompanhar
o trabalho interno. Sublinhou que a preocupação inicial foi reler a resolução e produzir
documentos. Destacou que foram elaborados materiais, como formulários, manuais,
organograma com o fluxo do processo, dentre outros, e realizado um estudo da
Plataforma Carolina Bori. De acordo com a Professora Andréia, com a nova resolução, a
demanda de entrada de processos poderá ser limitada de acordo com a capacidade de
atendimento definida por cada um dos programas de pós-graduação da universidade.
Esclareceu que, independentemente da adesão à referida Plataforma, será preciso
alimentá-la. Ressaltou que a Plataforma poderá ser utilizada, tendo em vista que a UFRJ
fez a adesão e que, na discussão interna da PR-2 com o grupo temático, reafirmou-se a
conclusão de que será estratégico usá-la o mais plenamente possível. Desta forma, será
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necessário adaptar a resolução já aprovada para eliminar a etapa de abertura de
processo nas decanias, o que passaria a ser feito diretamente junto aos programas, por
meio da Plataforma. Destacou que a questão hoje é apresentar a Plataforma para que
os conselheiros possam ter elementos para discutir se devemos ou não utilizar a
Plataforma para a abertura e tramitação dos processos de reconhecimento. A
Professora Leila lembrou que a lógica da nova normativa não é de avaliação de cada
trabalho, mas sim da instituição que emite o diploma. A equipe do Núcleo de Apoio a
Políticas de Pós-Graduação e Pesquisa da PR-2, representada pelos servidores Bruna
Marques dos Santos e Leonardo Tinoco Rosa, fez a apresentação da Plataforma
Carolina Bori, explicando seu funcionamento. O Professor José Luis Lopes da Silveira
questionou se a comissão que fará a análise do processo será conhecida publicamente
e se toda a análise será eletrônica. O Professor Henrique Fortuna Cairus questionou
como funcionará a atribuição de papéis na plataforma. A Professora Andréia esclareceu
que a Plataforma ainda não está sendo usada na prática na UFRJ, pois isso depende da
inclusão de nossa resolução e da capacidade de recebimento de processos pela
universidade na Plataforma. Acrescentou que as reflexões que têm sido realizadas estão
baseadas na análise do manual disponibilizado e por meio de uma Plataforma de testes
também disponibilizada. A servidora Bruna esclareceu que o cadastro dos usuários,
segundo o manual, é feito com o CPF e nome completo da pessoa, porém na
“plataforma teste” não é possível confirmar tal informação. O servidor Leonardo
acrescentou que a comissão é cadastrada pelo representante, ou seja, o coordenador
do programa. Após debate sobre o tema, a Professora Leila informou que o manual da
plataforma e os slides utilizados na apresentação serão enviados a todos e destacou
que o referido tema voltará a ser discutido, para ajuste e deliberação. Não havendo
relato de processo, a Professora Leila Rodrigues da Silva deu a Sessão por encerrada às
onze horas e cinquenta e cinco minutos. Para constar, eu, Denilson Santos de Jesus,
Secretário do CEPG, lavrei a ata que, após aprovação, será assinada pela Presidente da
sessão, Professora Leila Rodrigues da Silva, e por mim.
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