
 
CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS 

ATA DA REUNIÃO DO DIA DEZESSETE DE JUNHO DE DOIS MIL E 
DEZESSEIS 

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às nove horas e quarenta 1 

e cinco minutos, o Conselho de Ensino para Graduados reuniu-se em Sessão Ordinária, 2 

na sala do Conselho Universitário, sob a presidência da Professora Leila Rodrigues da 3 

Silva. Estavam presentes à sessão a Superintendente Acadêmica de Pós-graduação da 4 

PR-2, Professora Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva, a Superintendente 5 

Administrativa da PR-2, Marilia Morais Lopes, os Conselheiros Docentes representantes 6 

dos Centros Universitários, Gregório Malajovich Munoz (CCMN), Josefino Cabral Melo 7 

Lima (CCMN), Marcelo Byrro Ribeiro (CCMN), Doris Clara Kosminsky (CLA), Henrique 8 

Cairus (CLA), Rachel Coutinho Mendes da Silva (CLA), Beatriz Becker (CFCH), Hebe 9 

Signorini Gonçalves (CFCH), Mariane Koslinski (CFCH), Monica Pereira dos Santos 10 

(CFCH), Fabio Freitas (CCJE), Marcelo Álvaro da Silva Macedo (CCJE), Orlando Alves dos 11 

Santos Jr. (CCJE), Heitor Siffert Pereira de Souza (CCS), Eduardo Antonio Barros da 12 

Silva (CT), Emerson Oliveira da Silva (CT), os Conselheiros representantes do Fórum de 13 

Ciência e Cultura, Antonio Carlos de Souza Lima, Lygia Dolores Fernandes e Marcela 14 

Laura Monné, o representante do Pólo Macaé Edison Luis Santana Carvalho e os 15 

representantes Discentes Kleber Neves, Luis Berner e Mariáh Martins. Registrou-se a 16 

ausência justificada dos Conselheiros: Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA), Fernando 17 

Alves Rochinha (CT), Irene de Almeida Biasoli (CCS), Maria Alice Zarur Coelho (CT), 18 

Paula Chimenti (CCJE) e Ricardo Augusto de Melo Reis (CCS). A Pró-Reitora e 19 

Presidente do CEPG, Professora Leila Rodrigues da Silva, deu início à Sessão pela 20 

apreciação da ata do dia 03 de junho de 2016. Colocada em votação, a referida ata foi 21 

aprovada por unanimidade. Passou-se ao Expediente. 1) Em sua apresentação, a 22 

Presidente do CEPG lembrou que esteve recentemente neste Conselho, como 23 

conselheira. Esclareceu que, a despeito das dificuldades que marcam a conjuntura, está 24 

bastante motivada para o trabalho. Enfatizou que os limites de atuação não podem ser 25 

desconsiderados, mas que sua disposição para enfrentar os desafios é enorme. 26 

Reforçando o que disse no CONSUNI, salientou que está totalmente receptiva a todas 27 

as sugestões e críticas daqueles que quiserem contribuir para a pós-graduação. 28 

Sublinhou a importância do CEPG para a definição das políticas de pós-graduação e 29 

pesquisa, lembrando que as avaliações coletivas, mas também as de cada conselheiro 30 

são extremamente valiosas. A Professora Leila Rodrigues da Silva apresentou a 31 

Professora Andreia Cristina Lopes Frazão da Silva, nova Superintendente Acadêmica de 32 

Pós-Graduação da PR-2, e Marilia Morais Lopes, que continua no cargo de 33 

Superintendente Administrativa da PR-2. 2) A Professora Leila Rodrigues da Silva deu 34 

as boas vindas à conselheira Monica Pereira dos Santos, da Faculdade de Educação, 35 

nova Conselheira Suplente, que representará o Centro de Filosofia e Ciências Humanas. 36 



3) A Pró-reitora informou que a Professora Beatriz Becker integrará a Câmara de 37 

Legislação e Normas. 4) A Professora Leila Rodrigues da Silva parabenizou o Programa 38 

de Pós-Graduação em Design da Escola de Belas Artes e o CEPG, pela aprovação pela 39 

CAPES com o conceito 3. 5) Com relação ao Ofício Circular nº 19/2016 da CAPES, que 40 

solicita parecer de Junta Médica indicada pela própria Instituição nos casos de 41 

desistência de curso por motivo de saúde, a presidente do CEPG registrou que o tema 42 

já é alvo de reflexão pela PR-2. 6) A Professora Leila Rodrigues da Silva informou sobre 43 

as mudanças nos critérios de distribuição de recursos do PROAP. De acordo com a 44 

Presidente, vários detalhes e ajustes foram feitos face à metodologia de distribuição 45 

anterior. Ainda de acordo com a Professora Leila, produziu-se no âmbito da PR-2, pela 46 

Assessora Paula Leite da Cunha Melo, uma apresentação sobre o tema, que será 47 

exibida no final da reunião. 7) Com relação à Portaria Normativa do MEC n° 13, de 11 48 

de maio de 2016, que dispõe sobre a indução de Ações Afirmativas na Pós-Graduação, 49 

a Presidente esclareceu que a universidade tem o prazo de 90 dias para apresentar 50 

propostas sobre a inclusão de negros, indígenas e pessoas com deficiência em nossos 51 

programas de pós-graduação. A Professora Leila propôs a formação de uma Comissão 52 

no CEPG, que, eventualmente, integre uma comissão maior da UFRJ. De acordo com a 53 

Professora, poucos programas da UFRJ têm trabalhado no tema. 8) Sobre o 54 

recolhimento das bolsas pela CAPES em março do corrente, a Presidente esclareceu que 55 

das 11 bolsas de mestrado recolhidas, 10 foram devolvidas, e todas as 4 de doutorado 56 

retornaram à UFRJ. Destacou que a pressão feita pela comunidade fez a diferença na 57 

devolução das referidas bolsas. 9) Com relação ao Ministério da Ciência Tecnologia e 58 

Inovação (MCTI), a Professora Leila informou que o Reitor, Professor Roberto Leher, 59 

esteve em Brasília, no dia 14, compondo uma Comissão com a ANDIFES. De acordo 60 

com a Professora Leila, a reunião foi diretamente com o Ministro Gilberto Kassab. Na 61 

oportunidade, um documento elaborado pela referida comissão apresentou uma análise 62 

da situação atual e uma agenda detalhada. O material foi distribuído aos conselheiros. 63 

Ainda de acordo com a Presidente, o Ministro informou que a extinção do MCTI não foi 64 

uma escolha dele, que ele entende a desconfiança da comunidade científica, porém 65 

espera que tudo seja superado com muito trabalho. O Ministro também destacou que a 66 

principal preocupação da pasta no momento é a recomposição do orçamento. 10) No 67 

dia 16, representando a UFRJ, na reunião com Ministro do MCTI, na Academia Brasileira 68 

de Ciências, o Reitor apresentou o posicionamento da UFRJ em relação ao MCTI, que 69 

em síntese está na moção aprovada no CONSUNI realizado no dia 09 de junho. Na 70 

oportunidade, o Reitor destacou ainda a enorme preocupação referente à prorrogação 71 

da DRU e a ampliação do percentual de 20% para 30% das receitas que podem ser 72 

utilizadas livremente pela União. Tais medidas certamente comprometerão ainda mais 73 

as políticas sociais. 11) Finalizou, destacando que no dia 28 de junho haverá um 74 

evento na Academia Brasileira de Ciências com a diplomação de dois colegas da UFRJ 75 

entre os 5 novos, para o período de 2016 a 2020, que são: Daniel Sadoc Menasche, do 76 

Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática, e Fernanda Freire 77 

Tovar Moll, do Instituto de Ciências Biomédicas. 12) A Professora Leila apresentou o 78 

panorama final das avaliações dos pedidos de Bolsas do PIBIC concluídas pelos 79 



docentes. Alguns conselheiros, como os professores Marcelo Byrro Ribeiro, Henrique 80 

Cairus e Rachel Coutinho Mendes da Silva, apresentaram algumas preocupações em 81 

relação ao processo de avaliação, sobretudo, relacionadas aos formulários presentes na 82 

plataforma e em relação à pontuação zero no item relatório nos pedidos dos 83 

professores que não orientaram bolsistas PIBIC na vigência anterior, mas de outros 84 

programas e agências, como a FAPERJ. A Professora Hebe Signorini Gonçalves, que é 85 

membro do Comitê PIBIC, esclareceu que o solicitante receberá zero no item relatório 86 

se não orientou bolsista PIBIC no período anterior, porém ele pontuará em outro item, 87 

orientação na Graduação. A Professora Leila sublinhou que, no tocante à avaliação, a 88 

forma não está separada do conteúdo, ou seja, é necessário não só discutir os critérios 89 

(o conteúdo) como também acompanhar a montagem dos campos do sistema (a 90 

forma). A Professora Leila frisou que o Edital PIBIC é submetido ao CEPG, que muitas 91 

pessoas se debruçam sobre o tema, porém não é dada muita atenção ao que parece 92 

somente técnico, ou seja, o formulário. A Professora Hebe registrou que encaminhará 93 

todos os questionamentos ao Comitê, com a ressalva de que não se pode retroceder no 94 

atual processo, porque o Edital está em vigor. A Professora Leila comunicou que no 95 

próximo dia 20 o Comitê PIBIC estará reunido para avaliar os problemas surgidos 96 

durante o processo de avaliação. 13) A Professora Leila apresentou um breve 97 

panorama das inscrições na Semana de Integração Acadêmica da UFRJ (SIAc) até às 98 

15h do dia 16 de junho e esclareceu que o prazo para a inscrição foi prorrogado até o 99 

dia 17 às 11h, por causa de problemas na internet. 14) A Presidente informou que essa 100 

semana, no CSCE, o representante do Fórum de Ciência e Cultura disponibilizou a sala 101 

de vídeo conferência para uso da comunidade da UFRJ, que foi recentemente 102 

preparada no Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Destacou que o espaço é de fácil 103 

acesso e com capacidade para 30 pessoas. 15) A Presidente finalizou seus informes 104 

com a distribuição de um material com informações sobre os Programas de Pós-105 

graduação da UFRJ, que foi produzido durante a gestão da Professora Débora Foguel. 106 

De acordo com a Professora Leila, trata-se de um material que expressa a riqueza da 107 

pós-graduação da UFRJ e que servirá de ponto de partida para a ampliação das ações 108 

de divulgação. 16) A nova Conselheira, Professora Monica Pereira dos Santos, 109 

apresentou-se e declarou que a Presidente deste Conselho pode contar com a sua 110 

colaboração. Passou-se à Ordem do Dia: – Prêmio Gilberto Velho de Teses. De acordo 111 

com a Presidente, havia uma previsão de homologação do Prêmio no dia 10 de junho. 112 

Acrescentou que como não houve reunião no referido dia e que, devido à mudança na 113 

direção da Pró-Reitoria, ainda não havia sido finalizada a apuração dos resultados, 114 

solicitou aos Conselheiros que o resultado do referido Prêmio seja homologado na 115 

próxima semana, o que foi aprovado pelo Conselho. Passou-se ao segundo item: – 116 

Calendário Acadêmico da Pós-Graduação. De acordo com a Presidente, o calendário 117 

vigente foi aprovado em dezembro. Acrescentou que nos últimos dias, contudo, tem 118 

recebido várias solicitações de esclarecimentos com relação às aulas no mês de agosto, 119 

tendo em vista a realização das Olimpíadas, o que afetará a circulação no campus do 120 

Fundão, onde serão realizadas atividades relacionadas às competições esportivas, bem 121 

como em outras áreas da cidade. Destacou que seria autoritário que o CEPG, no 122 



momento, tentasse inverter a decisão tomada em dezembro, sobre a qual os Programas 123 

se organizaram, mas consultou aos conselheiros quanto à aprovação de uma 124 

recomendação veemente para que os Programas venham a suspender as aulas no mês 125 

de agosto, em especial durante o período de realização da Olimpíada. A Professora Leila 126 

esclareceu que a decisão de alteração do calendário não afetará os Editais de PV e PVS. 127 

Após a discussão, foi colocada em votação a recomendação veemente de não haver 128 

aulas no mês de agosto, que foi aprovada com uma abstenção. A professora Leila 129 

solicitou aos Conselheiros que informem aos seus Centros sobre esta recomendação e 130 

acrescentou que os Programas que tenham dúvidas devem entrar em contato com a 131 

PR-2. Passou-se à apresentação da nova metodologia do PROAP. A Assessora da PR-2 132 

apresentou os critérios divulgados pela CAPES que definiram os valores finais do PROAP 133 

por programa. Informou que até o ano passado era usado o número de bolsistas do 134 

programa e que agora é o número geral de discentes registrados na Plataforma 135 

Sucupira, a partir da mediana, estabelecendo o máximo de 39 alunos do mestrado e 41 136 

de doutorado.  Ela esclareceu ainda que os discentes de doutorado equivalem ao dobro 137 

do valor de custeio do mestrado e que houve a divisão dos programas em grupos de 138 

conhecimento, ou seja, G1, incluindo Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde, Exatas e 139 

da Terra e Engenharia, que recebem um valor de custeio maior que o G2, que é 140 

formado por Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas, Letras e Artes. A 141 

Professora Leila ressaltouque a nova metodologia privilegia os Programas pequenos e 142 

que este dado poderá provocar um desmembramento artificial dos 143 

Programas.AProfessoraLeila Rodrigues da Silvadeu por encerrada a sessão às onze 144 

horas e cinquenta minutos. Para constar, eu, Denilson Santos de Jesus, Secretário do 145 

CEPG, lavrei a ata que, após aprovação, será assinada pela Presidente da sessão, 146 

ProfessoraLeila Rodrigues da Silva, e por mim. 147 

 148 

Denilson Santos de Jesus                                        Professora Leila Rodrigues da Silva 149 

        Secretário                                                                 Presidente do CEPG 150 


