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CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS
ATA DA REUNIÃO DE UM DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE
No primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às dez horas e cinco
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, Gregório Malajovich Munoz (CCMN),
Josefino Cabral de Melo Lima (CCMN), Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA), Henrique
Fortuna Cairus (CLA), Rachel Coutinho M. da Silva (CFCH), Beatriz Becker (CFCH), Hebe
Signorini Gonçalves (CFCH), Mariane Campelo Koslinski (CFCH), Fabio Neves Perácio de
Freitas (CCJE), Marcelo Alvaro da Silva Macedo (CCJE), Irene de Almeida Biasoli (CCS),
José Garcia Abreu Jr. (CCS), Katia Vergetti Bloch (CCS), Emerson Oliveira da Silva (CT),
Marcello Luiz R. de Campos (CT), Maria Alice Zarur Coelho (CT), os Conselheiros Docentes
representantes do Fórum de Ciência e Cultura, Alexandre Dias Pimenta, Carlos Renato
Rezende Ventura e Eliane Guedes, o Conselheiro representante do Pólo Macaé Edison
Luis Santana Carvalho, o Conselheiro representante dos Técnicos-Administrativos Sidney
de Castro Oliveira e a representante Discente Mariáh Martins. Registrou-se a ausência
justificada dos Conselheiros: Antonio Carlos de Souza Lima (FCC), Bruno Lourenço Diaz
(CCS), José Luis Lopes da Silveira (CT), Orlando Alves dos Santos Jr. (CCJE) e Paula
Chimenti (CCJE). A Pró-Reitora e Presidente do CEPG, Professora Leila Rodrigues da Silva,
deu início à Sessão pela apreciação das atas dos dias 06 de outubro, 17 e 24 de novembro
de 2017. Colocadas em votação as referidas atas foram aprovadas por unanimidade. A
Professora Leila, tendo em vista os informes referentes ao ENPROP, realizado na semana
anterior, solicitou inclusão de um item de pauta: a avaliação CAPES e a relação com
a UFRJ. A referida inclusão do item de pauta foi aprovada. Passou-se ao Expediente:
1) O primeiro informe tratou da incorporação dos periódicos da UFRJ no Portal de
Periódicos da CAPES. De acordo com a Presidente, a partir de demanda apresentada pelo
SiBI, dos 46 periódicos da UFRJ registrados em seu sistema, 36 foram automaticamente
incorporados ao Portal de Periódicos da CAPES. Os demais, 10 periódicos, após ajustes
relacionados à avaliação Qualis, também poderão ser incorporados. Destacou que esse
feito dá maior visibilidade aos nossos periódicos, o que avalia como extremamente
positivo para toda a comunidade acadêmica. 2) O segundo informe tratou da última
chamada referente à atualização dos dados acerca dos laboratórios. A Professora Leila
destacou que uma divulgação prévia será feita até o final deste ano na página eletrônica
da PR-2. Na sequência, a comunidade terá aproximadamente um mês para completar as
informações. O Professor Fabio Neves Perácio de Freitas apresentou dúvidas sobre a
definição de laboratório. A Professora Leila ressaltou que o tema tem exigido reflexões,
já que, se para algumas áreas, laboratório é algo bem definido, para outras não. A
Professora Leila lembrou que os Professores Henrique Cairus e Kátia Vergetti Bloch
também levantaram tal questão. Na tentativa de padronizar o entendimento, a PR2
propunha que laboratório fosse compreendido como um espaço de produção
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sistematizado de conhecimento científico/intelectual e de debate acadêmico abrangendo
as diversas áreas do conhecimento, envolvendo pelo menos dois docentes. Destacou,
pois, que neste momento o mais relevante seria o efetivo levantamento dos grupos de
pesquisa, das iniciativas e dos laboratórios não só no sentido físico. Após sugestões e
amplo debate, destacou-se a importância do registro em alguma instância da instituição
e a regularidade das atividades. O Professor Aloysio Moraes Rego Fagerlande sugeriu a
inclusão na definição de referência explícita às atividades artísticas. A Professora Beatriz
Becker sugeriu colocar pesquisador no lugar de docentes, o que foi imediatamente
acatado. O Professor Henrique Fortuna Cairus destacou que, apesar de ser difícil criar
uma fórmula para definição, deveríamos continuar tentando. Nesse sentido, lembrou que
existem situações em que os laboratórios estão identificados com os departamentos, ou
seja, seus integrantes apenas têm em comum o fato de estarem alocados na mesma
unidade da instituição. Concordando com o Prof. Henrique, a Professora Leila sublinhou
que a aposta neste momento é na construção de uma nomenclatura que dê conta da
diversidade de situações compreendidas em nossa instituição. Destacou que a PR2 já
pôde computar o registro de 1598 laboratórios e que neste momento o plano é, como
informado anteriormente, divulgar o que foi levantado até o final do semestre e seguir
com os ajustes. 3) No terceiro informe da Presidência, a Professora Leila destacou a
insistência com que chamou atenção sobre o uso dos recursos PROAP. Não obstante o
esforço de muitos coordenadores, nem todo o recurso pode ser utilizado, o que
representou devolução na ocasião do encerramento do prazo para empenhos, dia 24 de
novembro. A Professora Leila solicitou uma reflexão coletiva de como fazer o uso dos
recursos que chegarão no próximo ano e quais os entraves a superar. 4) A Professora
Leila informou que o curso de Física que estava pendente foi aprovado pela CAPES, com
nota 4. O Professor Marcelo sublinhou as várias etapas percorridas e o sucesso da
empreitada. 5) Sobre o ENPROP, a Professora Leila informou que estiveram presentes o
Presidente da CAPES, o Professor Abílio Afonso Baeta Neves, a Diretora de Avaliação, a
Professora Rita de Cássia Barradas Barata, o Presidente da FINEP, o Professor Wanderley
de Souza, o Presidente do CNPq, Professor Mario Neto e a Professora Concepta Margaret
McManus Pimentel, Diretora de Relações Internacionais. Dentre os temas tratados, a
Professora Leila destacou o PrInt. Nesse sentido, ressaltou que a CAPES informou que o
Balcão será mantido em concomitância ao Edital de Internacionalização. Tal possibilidade
poderá atender às instituições não contempladas, assim como os programas não incluídos
nos projetos das instituições beneficiadas. 6) O Professor José Garcia Abreu fez um
convite a todos para a comemoração dos 23 anos do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Morfológicas, no dia 14 de dezembro, às 15:00h, no auditório do “Quinhentão”.
7) A Professora Eliane Guedes informou que o Projeto Meninas com ciências: Geologia,
Paleontologia e Gênero do Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional
foi contemplando com uma menção honrosa no 8º Prêmio Ibero Americano de Educação
em Museus. De acordo com a Professora Eliane participaram do prêmio 108 projetos de
18 países. 8) A Professora Kátia Bloch informou que o Programa de Pós-Graduação em
Saúde Coletiva do IESC está completando 20 anos e na próxima semana haverá uma
mesa redonda com os programas de Saúde Coletiva do Rio de Janeiro. 9) O Professor
Aloysio informou que esteve no XI Encontro dos Programas de Pós-Graduação
Profissionais, realizado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos dias 27 e 28 de
novembro. De acordo com o Professor Aloysio foram discutidos os seguintes temas:
implantação do doutorado profissional, resultados das discussões dos encontros regionais
do FOPROF, Institucionalização, financiamento e avanço dos Programas Profissionais.
Após a votação para a nova diretoria para 2018/2019, foram eleitos: Presidente, Claudia
Mara de M. Tavares da UFF; Vice-Presidente, Teresa Cristina J. Carneiro da UFES e
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Secretário-Executivo, Aloysio Fagerlande da UFRJ. Ponto de Pauta: a avaliação CAPES
e a relação com a UFRJ. Dentre os aspectos realçados pelos conselheiros, destacaramse considerações acerca do tamanho do sistema e sua relação com o número de recursos
recebidos pela agência após a quadrienal: 890 recursos; a criação de um fundo específico
para as universidades de excelência, conforme informado durante o ENPROP; a relação
entre o que é produzido na universidade e o que é conhecido pela sociedade, e a
manutenção de 41 doutorados com nota 3, conforme informou a Professora Rita
Barradas. Várias intervenções foram ainda registradas, com destaque para as realizadas
pelo Professora Rachel Coutinho que chamou atenção para incoerências nas próprias
estratégias da CAPES; e pelo Professor Marcelo Álvaro da Silva Macedo que sublinhou
as muitas dificuldades relativas ao orçamento que teremos em 2018 e 2019, apesar do
otimismo do Professor Mario Neto, e a complexidade da avaliação que compreende 5
quesitos, com aproximadamente 20 itens e cerca de 30 indicadores. Na sequência, o
conselheiro Josefino Cabral de Melo Lima propôs a criação de uma comissão interna para
sugerir à CAPES novos rumos, ao que a Professora Leila lembrou o já existente GT que,
conforme deliberado no Conselho, tem realizado uma importante reflexão sobre a pósgraduação e a pós-graduação na UFRJ. O Professor Marcello Luiz R. de Campos ressaltou
a importância de produção de um documento propositivo da UFRJ, que favorecesse a
articulação com outras universidades. Acordou-se, pois, a retomada do trabalho do GT
que, sobretudo devido às muitas demandas do intenso processo COTAV, precisou
diminuir o seu ritmo de trabalho. Conclui-se pela apresentação de um novo cronograma
do GT, no qual as questões sublinhadas sejam priorizadas. A Professora Leila solicitou a
prorrogação da Sessão. Colocada em votação a prorrogação foi aprovada com 5
abstenções. A Professora Leila lembrou que, conforme a convocação, havia mais um
ponto de pauta e consultou o relator, Professor Marcelo Álvaro, sobre a pertinência de
do debate tendo em vista o horário avançado. O Professor Marcelo Álvaro ponderou que,
por se tratar de uma resolução com 10 páginas, o debate deveria ocorrer em outra
sessão. A Professora Leila lembrou a todos que o adiamento poderia ser conveniente
visto a necessidade de leitura atenta da nova portaria do Conselho Nacional de Educação
que sinaliza novas diretrizes para a pós-graduação stricto sensu. Acrescentou que em tal
portaria há referência explícita a mestrado e doutorado a distância, o que pode vir a
impactar diretamente na resolução. Após consulta aos conselheiros, por unanimidade,
decidiu-se pelo adiamento do debate de tal ponto de pauta. Como não houve Relato de
Processos a Professora Leila Rodrigues da Silva deu por encerrada a sessão às doze horas
e quarenta 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.
Denilson Santos de Jesus
Secretário

Leila Rodrigues da Silva
Presidente

