
 

 

CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS 
ATA DA REUNIÃO DO DIA VINTE E NOVE DE JULHO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS 

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às nove horas e 1 

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

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

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

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

Superintendente Administrativa da PR-2, Marília Morais Lopes, a Superintendente 6 

Acadêmica de Pesquisa da PR-2, Paula Leite da Cunha e Melo, os Conselheiros 7 

Docentes, representantes dos Centros Universitários,Gregório Malajovich Munoz 8 

(CCMN), Josefino Cabral Melo Lima (CCMN), Luca Roberto Augusto Moriconi (CCMN), 9 

Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA), Henrique Cairus (CLA), Beatriz Becker (CFCH), 10 

Mariane Campelo Koslisnki (CFCH), Monica Pereira dos Santos (CFCH), Irene de 11 

Almeida Biasoli (CCS), Ricardo Augusto de Melo Reis (CCS), Orlando Alves dos Santos 12 

Jr. (CCJE), Eduardo Antonio Barros da Silva (CT), Emerson Oliveira da Silva (CT), Maria 13 

Alice Zarur Coelho (CT), os Conselheiros Docentes representantes do Fórum de Ciência 14 

e Cultura, Antonio Carlos de Souza Lima, Lygia Dolores Fernandes e Marcela Laura 15 

Monné, o representante do Campus Macaé, Edison Luis Santana Carvalho, e os 16 

representantes Discentes Kleber Neves, Luis Berner e Mariáh Martins. Registrou-se a 17 

ausência justificada dos Conselheiros: Eliane Guedes (FCC), Fernando Alves Rochinha 18 

(CT), Hebe Signorini Gonçalves (CFCH), Heitor Siffert Pereira de Souza (CCS), Marcelo 19 

Álvaro da Silva Macedo (CCJE), Paula Chimenti (CCJE) e Rachel Coutinho Marques da 20 

Silva (CLA). A Pró-Reitora e Presidente do CEPG, Professora Leila Rodrigues da Silva, 21 

deu início à Sessão pela apreciação da ata do dia 22 de julho de 2016. Colocada em 22 

votação, a referida ata foi aprovada por unanimidade. Antes de passar ao expediente, a 23 

Presidente do CEPG esclareceu que estava previsto que a sessão seria de trabalho, 24 

porém, ao longo da semana, foi constatado que o cronograma aprovado nos editais 25 

para Professor Visitante indicava o dia 19 de agosto como o da divulgação do resultado 26 

final. Como no dia 19não haverá sessão deste Conselho, optou-se por incluir o tema na 27 

pauta enviada aos Conselheiros. Passou-se ao Expediente. 1) A Presidente informou 28 

que o orçamento para 2016 foi apresentado no CONSUNI do dia 28 de julho. Destacou 29 

a importância do debate realizado e existência de material sobre o tema, produzido 30 

pelas Pró-Reitorias responsáveis pela questão, que será encaminhado aos Conselheiros. 31 

2) A Conselheira Mariáh Martins informou que na quarta-feira foi promovida uma roda 32 

de conversa, na Associação dos Estudantes, referente às ações afirmativas na pós-33 

graduação. De acordo com a Conselheira, tratou-se de uma conversa bastante 34 

proveitosa, com a participação de alunos do IPPUR, que está em processo de 35 



aprovação das ações afirmativas para a sua próxima seleção. 3) O segundo informe, 36 

também apresentado pela Conselheira Mariáh, tratou da defesa de um doutorando do 37 

HCTE, que é surdo. A Conselheira destacou que a referida tese abordou a atuação dos 38 

doutorandos e doutores surdos do Brasil. Acrescentou que o aluno é surdo, porém fala. 39 

Realçou, ainda, que o referido aluno entendeu, devido a seu perfil particular, que a 40 

academia era o local para estar entre os dois mundos. Finalizou sublinhando que se 41 

trata da primeira defesa oral de um surdo que ocorre em língua portuguesa no Brasil, 42 

tendo em vista que geralmente as defesas ocorrem na língua brasileira de sinais. A 43 

Professora Leila acrescentou se tratar de um informe oportuno, sobretudo porque no 44 

momento estão sendo discutidas as ações afirmativas no âmbito da Pós-Graduação. O 45 

Professor Edison Luis Santana Carvalho destacou a relevância do informe, pois muitas 46 

vezes o próprio corpo social da UFRJ não tem conhecimento sobre a presença desse 47 

tipo de aluno. Para exemplificar, relatou que tem um amigo que cursou Engenharia 48 

Química e que os professores só foram descobrir que ele era surdo no momento da 49 

defesa de seu TCC. A Professora Monica Pereira Santos explicou se tratar de uma falha, 50 

tendo em vista que os professores não dão a devida atenção aos alunos, já que se 51 

parte do princípio de que os discentes são adultos. A Professora Leila destacou que 52 

dentre as atribuições do grupo de trabalho sobre ações afirmativas, aprovado no 53 

Conselho, está a realização de um mapeamento dos casos mencionados. Passou-se à 54 

Ordem do Dia – Edital Professor Visitante - Alteração de data do Resultado. A 55 

Professora Leila esclareceu que no Edital Professor Visitante a quinta etapa, que se 56 

refere à apresentação do Relatório Final, está prevista para o dia 12 de agosto, e a 57 

sexta, divulgação do resultado, para o dia 19 de agosto. Informou que após discutir o 58 

tema com a Presidente da Câmara de Corpo Docente e Pesquisa, que é a Câmara 59 

responsável pelo Edital Professor Visitante, conclui-se que o dia 26 de agosto deveria 60 

ser indicado como a nova data para a apresentação do Relatório Final. Quanto à 61 

divulgação do Resultado final, foi indicado o dia 2 de setembro. Após esclarecimentos, 62 

foi colocada em votação a alteração das datas das quinta e sexta etapas do Edital de 63 

Professor Visitante, que foram aprovadas por unanimidade. A Professora Leila solicitou 64 

que as mesmas alterações fossem realizadas no Edital de Professor Visitante Sênior. 65 

Colocadas em votação, as referidas mudanças foram aprovadas por unanimidade. 66 

Como não houve relato de processos, a Professora Leila Rodrigues da Silva deu por 67 

encerrada a sessão às dez horas e cinco minutos. Para constar, eu, Denilson Santos de 68 

Jesus, Secretário do CEPG, lavrei a ata que, após aprovação, será assinada pela 69 

Presidente da sessão, Professora Leila Rodrigues da Silva, e por mim. 70 

 71 

Denilson Santos de Jesus                                       Professora Leila Rodrigues da Silva 72 

        Secretário                                                               Presidente do CEPG 73 


