
 
 
 
 

CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS 
ATA DA REUNIÃO DE DEZESSETE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO 
Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dez horas e dez minutos, 1 

o Conselho de Ensino para Graduados reuniu-se em Sessão Ordinária, nasala do 2 

Conselho Universitário, sob a presidência da Professora Leila Rodrigues da Silva. 3 

Estavam presentes à Sessão a Superintendente Acadêmica de Pós-Graduação, Andreia 4 

Cristina Lopes Frazão da Silva; o Superintendente Acadêmico de Pesquisa, Marcelo 5 

Ribeiro Byrro, a Superintendente Administrativa, Marília Morais Lopes; os Conselheiros 6 

Docentes representantes dos Centros Universitários: Antonio Carlos Fontes dos Santos 7 

(CCMN), Denise Maria Guimarães Freire (CCMN), Gregório Malajovich Munoz (CCMN), 8 

Josefino Cabral de Melo Lima (CCMN), Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA), Ana 9 

Maria Gadelha Albano Amora (CLA), Henrique Fortuna Cairus (CLA), Julie de Araújo 10 

Pires (CLA), Hebe Signorini Gonçalves (CFCH), Gabriela Lirio Gurgel Monteiro (CFCH), 11 

Marcelo Álvaro da Silva Macedo (CCJE), Orlando Alves dos Santos Jr. (CCJE), Bruno 12 

Lourenço Diaz (CCS), Irene de Almeida Biasoli (CCS), José Garcia Abreu Jr. (CCS), Katia 13 

Vergetti Bloch (CCS), Emerson Oliveira da Silva (CT), Marcello Luiz R. de Campos (CT), 14 

Maria Alice Zarur Coelho (CT); os Conselheiros representantes do Fórum de Ciência e 15 

Cultura, Alexandre Dias Pimenta, Antonio Carlos de Souza Lima e Carlos Renato 16 

Rezende Ventura; os Conselheiros representantes do Pólo Macaé, Angélica Ribeiro 17 

Soares e Edison Luis Santana Carvalho; o Conselheiro representante dos Técnicos-18 

Administrativos, Sidney de Castro Oliveira, e os representantes Discentes Alice de Matos 19 

Pina, Isabela Schmidt Tagomori e Kleber Neves. Registrou-se a ausência justificada dos 20 

Conselheiros: Eliane Guedes (FCC), Fabio Neves Perácio de Freitas (CCJE), José Luis 21 

Lopes da Silveira (CT) e Paula Chimenti (CCJE).A Pró-Reitora e Presidente do CEPG, 22 

Professora Leila Rodrigues da Silva, deu início à Sessão dando as boas vindas às novas 23 

Conselheiras, Professora Julie de Araújo Pires, da Escola de Belas Artes, Membro 24 

Efetivo, e Professora Ana Maria Gadelha Albano Amora, da Faculdade de Arquitetura e 25 

Urbanismo, membro Suplente. Em seguida a Presidente informou que a Mesa retirou a 26 

ata do dia 20 de julho da pauta, tendo em vista que foram encaminhadas à PR-2 a 27 

solicitação de revisão da contagem equivocada de pelo menos uma das três votações 28 

realizadas em relação ao relato de um processo referente ao reconhecimento de 29 

Diploma de Mestrado. De acordo com a Presidente, o referido relato de processo gerou 30 

um exaustivo debate, realizado em horário bem adiantado, e a discussão foi finalizada 31 

concluindo que o tema deveria ser pautado tão logo fosse possível. Ainda de acordo 32 

com a Presidente, existia a expectativa de tratar o tema na sessão em curso, porém 33 

existiam três dados novos que levaram à conclusão de que o tema não deveria ser 34 

discutido hoje. A Presidente esclareceu que o primeiro dado se refere à contagem 35 

equivocada das votações; o segundo é a inclusão de documentação solicitada pelo 36 



pleiteante, o que exigiráuma nova análise por parte da CLNe o terceiro diz respeito à 37 

ausência justificada de que alguns Conselheiros que estão tratando diretamente do 38 

tema. A Presidente destacou que quando a CLN tiver analisado a nova documentação, 39 

embora se refira a relato de processos, será avisado na convocação que o tema será 40 

tratado na Sessão. Expediente. 1) O primeiro informe da presidência tratou do envio, 41 

no dia 9 do corrente, de acordo, portanto, com o calendário da FINEP, de dois 42 

subprojetos que poderiam concorrer ao edital CT-Infra 01 para finalização de obras, os 43 

prédios do Instituto de Física e do Fronteiras. A Presidente também fez um relato sobre 44 

os procedimentos adotados para a organização das apresentações públicas e da seleção 45 

de propostas pelo Comitê Assessor da UFRJ dos subprojetos referentes aos editais CT-46 

Infra 03- referente à manutenção preventiva de equipamentos e de biotérios, e o CT-47 

Infra 04- apoio à Infraestrutura de Pesquisa em Áreas Temáticas. Acrescentou que os 48 

pareceres do Comitê Assessor foram encaminhados ao Consuni e aprovados por 49 

unanimidade. Finalizando, ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelo Núcleo 50 

Finep, formado pelos conselheiros Bruno Lourenço Diaz, Cabral Lima, José Luís Lopes 51 

da Silveira e Orlando Santos Jr. e a equipe da PR2, que fez uma análise das pré-52 

inscrições e propôs fusões de propostas. O Professor Bruno Lourenço Diaz destacou a 53 

importância do processo e acrescentou que a UFRJ precisa definir uma política 54 

institucional de equipamentos e unidades multiusuários. 2) A Professora Leila informou 55 

que a CAPES está no processo de avaliação dos recursos dos programa de pós-56 

graduação que foram indicados ao descredenciamento. Acrescentou que no conjunto 57 

analisado no último mês encontrava-se o recurso do HCTE, que foi deferido. Mantém-58 

se, portanto, em funcionamento o Doutorado do HCTE. 3) Ainda com relação à CAPES 59 

a Professora Leila informou que foi recebida a Portaria 182 de 14 de agosto de 2018, 60 

que trata dos processos avaliativos. De acordo com a Presidente, é um material que 61 

trata de aspectos que ainda não estavam absolutamente claros na avaliação anterior. 62 

Recomendou a leitura atenta do documento. 4)A Professora Katia Vergetti Bloch 63 

informou que a aluna de graduação do IESC de Saúde Coletiva. Fabiana Pinto 64 

Fernandes foi selecionada para representar o Brasil na Conferência Internacional sobre 65 

Cuidados Primários em Saúde, organizada pela Organização Mundial da Saúde, que 66 

acontecerá em outubro no Cazaquistão.5)O Professor Aloysio Moraes Rego Fagerlande 67 

informou que duas alunas da Escola de Música de Malmo (Universidade de Lund, 68 

Suécia, que estavam cursando disciplinas no primeiro semestre de 2018na Escola de 69 

Música da UFRJ, foram assaltadas. Esclareceu que em decorrência de tal fato, ainda 70 

que as alunas estejam bem,o Diretor da Escola de Música de Malmo avisou que 71 

provavelmente o Convênio seria interrompido, pois não teria como sustentá-lo perante 72 

o Conselho de sua Universidade, devido a questão da segurança no Rio de Janeiro. O 73 

Professor Aloysio acrescentou que o Acordo é financiado pelo governo Sueco, por meio 74 

da Universidade de Lund / Escola de Malmo. 6) A Conselheira Alice Matos de Pina 75 

informou que o Conselheiro Wagner Rafael de Souza assumiu a cadeira de Políticas 76 

Educacionais da Associação Nacional de Pós-Graduação, em ato realizado no dia 14 de 77 

agosto em Brasília, no qual se defendeu a manutenção do orçamento da CAPES 78 



previsto pela LDO 2019. 7) O segundo informe da Conselheira Alice tratou da leitura de 79 

uma nota sobre o acidente acorrido em um laboratório da UFRJ, no dia 15 de agosto de 80 

2018, com o seguinte teor: “Há anos a comunidade acadêmica vem denunciando a 81 

ausência de políticas de promoção da segurança e saúde laboral na UFRJ. O incidente 82 

ocorrido no dia 15 de agosto de 2018, que feriu gravemente uma estudante de 83 

doutorado que está grávida e dois técnicos, é o reflexo mais severo do pouco 84 

comprometimento da Universidade com a questão, além de um claro resultado dos 85 

constantes cortes orçamentários sofridos pela instituição. Não é incomum observar em 86 

laboratórios da UFRJ, estudantes e técnicos trabalhando sem qualquer equipamento de 87 

proteção individual, com maquinário e instalações comprometidas pelo tempo e falta de 88 

manutenção. Além disso, são raras as políticas de conscientização promovidas pela 89 

Universidade no sentido de propiciar um ambiente de trabalho mais saudável aos 90 

trabalhadores, sejam eles servidores ou estudantes. Agrava as condições de trabalho 91 

nos laboratórios, os cortes orçamentários sofridos pela UFRJ nos últimos anos em um 92 

momento de crescimento da Universidade. Torna-se árdua a tarefa de preservar e 93 

manter com qualidade os equipamentos dos laboratórios com orçamentos sempre 94 

reduzidos. A explosão ocorrida no Laboratório de Práticas de Metalografia 95 

(COPPE/UFRJ) revela a eminente necessidade de se discutir as condições de trabalho 96 

dos estudantes de pós-graduação. O desamparo legal ao qual estamos submetidos no 97 

Brasil, nos põe de frente à situações inaceitáveis, como a necessidade de estudantes 98 

realizarem atividades claramente insalubres ou de periculosidade. Soma-se a isso, a 99 

exaustiva carga horária e a completa ausência de qualquer benefício trabalhista como: 100 

vale-transporte/alimentação, adicional por insalubridade/periculosidade, previdência, 101 

etc. Embora a Lei 13.536/17, sancionada recentemente, dê o direito de afastamento às 102 

mulheres por ocasião de parto, o período de gravidez continua completamente 103 

desguarnecido, assim como a mesma não contempla a licença paternidade, que 104 

consideramos igualmente importante. Nesse sentido, reconhecemos a atenção e o 105 

cuidado que a COPPE e a Reitoria da UFRJ tiveram, e continuam tendo, com o pronto 106 

atendimento à estudante e aos técnicos envolvidos no acidente. Nós consideramos 107 

urgente que a UFRJ, a COPPE e a CAPES/CNPq se manifestem no sentido de garantir o 108 

acompanhamento psicológico adequado, bem como a manutenção da sua bolsa 109 

durante o afastamento e ao longo do período de prorrogação necessário à conclusão do 110 

curso. A APG-UFRJ e a ANPG expressam solidariedade à estudante e aos servidores 111 

feridos no incidente e reafirmamos que acompanharemos o caso de perto, cobrando da 112 

Universidade a reestruturação de suas instalações para promoção de um ambiente de 113 

trabalho seguro. Da mesma forma, lutaremos para o reconhecimento das pesquisadoras 114 

e pesquisadores de pós-graduação como sujeitos de direito, contempladas e 115 

contemplados pela malha de proteção trabalhista do Brasil”. A Presidente do Conselho 116 

comentou os informes dos conselheiros, com destaque para a preocupação 117 

compartilhada em relação à definição de uma política institucional de equipamentos e 118 

unidades multiusuários. Nesse sentido, solicitou a indicação de um representante por 119 

Centro para a constituição de Grupo de Trabalho acerca do tema. Lamentou o ocorrido 120 



com as alunas da Escola de Música e se colocou à disposição para colaborar em 121 

eventual processo de retomada do convênio. Por fim, registrou sua enorme 122 

preocupação em relação ao ocorrido no Laboratório da COPPE, mas destacou também a 123 

inadequação de algumas referências presentes no texto, conforme, aliás, já havia sido 124 

sublinhado em sessão do Conselho pelo Vice diretor da COPPE, Prof. Romildo. Passou-125 

se à Ordem do Dia. Proposta de Resolução sobre o Programa Institucional de Pós-126 

Doutorado na UFRJ -Professor José Garcia Abreu Jr. Após ampla discussão e sanadas 127 

todas as dúvidas, a Professora Leila colocou em votação os artigos 5º, 6º e 7º, que 128 

foram aprovados por unanimidade na forma a seguir: “Art. 5º. As atividades de 129 

pesquisa de pós-doutorado poderão ser realizadas em regime parcial ou integral, 130 

observadas as exigências do Programa de Pós-graduação e, quando for o caso, do 131 

órgãofinanciador. §1º. As atividades de pesquisa de pós-doutorado em regime parcial 132 

deverão ser desenvolvidas em um tempo mínimo de dedicação de 20 horas semanais. 133 

§2º. Caso o candidato tenha vínculo  empregatício, deverá  apresentar  anuência do 134 

seu empregador ou instância equivalente, para o desenvolvimento do projeto de pós-135 

doutorado, por meio da assinatura do Termo de Ciência pela instituição empregadora, 136 

conforme modelo emAnexo. §3º. As atividades de pós-doutorado com bolsa serão 137 

realizadas em regime obrigatoriamente integral e de dedicação exclusiva, salvo os casos 138 

previstos e autorizados pelos órgãos financiadores, tais como a atuação como professor 139 

substituto ou outras de carátereventual. §4º. A participação no PIPD será oficializada 140 

pela assinatura de Termo de Compromisso, conforme modelo em Anexo. §5º. A 141 

participação de docentes da UFRJ no PIPD deverá obedecer a lei 11907. Art. 6º. As 142 

atividades previstas no pós-doutorado na UFRJ devem ser desenvolvidas de forma 143 

presencial, aí compreendidas aquelas inerentes aos trabalhos de campo característicos 144 

de suas respectivas áreas de pesquisa. Art. 7º. Toda produção científica, técnica, 145 

artística ou cultural com resultados obtidos durante o período das atividades de pós-146 

doutorado deverá mencionar o vínculo com a UFRJ”.  A Professora Leila deu por 147 

encerrada a Sessão às doze horas e dez minutos. Para constar, eu, Denilson Santos de 148 

Jesus, Secretário do CEPG, lavrei a ata que, após aprovação, será assinada pela 149 

Presidente da sessão, Professora Leila Rodrigues da Silva, e por mim. 150 

 151 

 152 

Denilson Santos de Jesus                                                       Leila Rodrigues da Silva 153 

        Secretário                                                                              Presidente 154 


