
 
 
 
 

CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS 
ATA DA REUNIÃO DE VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZOITO 
Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dez horas e vinte 1 

minutos, o Conselho de Ensino para Graduados reuniu-se em Sessão Ordinária, no 2 

salão Nobre do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, sob a presidência da 3 

Professora Leila Rodrigues da Silva. Estavam presentes à Sessão a Superintendente 4 

Acadêmica de Pós-Graduação, Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva, o 5 

Superintendente Acadêmico de Pesquisa, Marcelo Byrro Ribeiro, a Superintendente 6 

Administrativa, Marília Morais Lopes; os Conselheiros Docentes representantes dos 7 

Centros Universitários: Antonio Carlos Fontes dos Santos (CCMN), Gregório Malajovich 8 

Munoz (CCMN), Josefino Cabral de Melo Lima (CCMN), Henrique Fortuna Cairus (CLA), 9 

Julie de Araujo Pires (CLA), Hebe Signorini Gonçalves (CFCH), Fabio Neves Perácio de 10 

Freitas (CCJE), Marcelo Alvaro da Silva Macedo (CCJE), Orlando Alves dos Santos Jr. 11 

(CCJE), Bruno Lourenço Diaz (CCS), Katia Vergetti Bloch (CCS), Emerson Oliveira da 12 

Silva (CT), José Luis Lopes da Silveira (CT), Maria Alice Zarur Coelho (CT); os 13 

Conselheiros representantes do Fórum de Ciência e Cultura, Antonio Carlos de Souza 14 

Lima, Carlos Renato Rezende Ventura e Eliane Guedes; os Conselheiros representantes 15 

do Pólo Macaé, Angélica Ribeiro Soares e Edison Luis Santana Carvalho; o Conselheiro 16 

representante dos Técnicos-Administrativos, Sidney de Castro Oliveira, os 17 

representantes Discentes Isabela Tagomori e Wagner Rafael de Souza e os Conselheiros 18 

representantes dos Antigos Alunos, Lia Beatriz Teixeira Torraca e Marcos da Silva Neves. 19 

Registrou-se a ausência justificada dos Conselheiros: Alexandre Dias Pimenta (FCC), 20 

Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA), Gabriela Lirio Gurgel Monteiro (CFCH), José 21 

Garcia Abreu Jr. (CCS), Marcello Luiz R. de Campos (CT) e Paula Chimenti (CCJE). A 22 

Pró-Reitora e Presidente do CEPG deu início à Sessão pela apreciação da ata do dia 19 23 

de outubro de 2018, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Passou-24 

se ao Expediente. 1) A Presidente informou que o Conselheiros Marcos da Silva Neves 25 

será incorporado à Câmara de Corpo Discente e a Conselheira Lia Beatriz Teixeira 26 

Torraca integrará a Câmara de Corpo Docente e Pesquisa. Colocadas em votação, as 27 

incorporações foram aprovadas por unanimidade. 2) A Professora Leila informou que a 28 

Resolução sobre Pós-Doc já está na página da PR-2 e foi encaminhada para as decanias 29 

e todos os coordenadores de pós-graduação. 3) A Professora Leila informou que a 30 

Câmara Mista CEG/CEPG se reuniu durante a semana e lembrou que no dia 07 de 31 

dezembro haverá uma Sessão Conjunta CEG/CEPG, com dois pontos de pauta: 1 – 32 

Resolução própria sobre os procedimentos que norteiam o funcionamento da Câmara 33 

Mista; 2 – Resolução sobre o funcionamento do Comitê PIBIC. A Professora Maria Alice 34 

Zarur Coelho, Presidente da Câmara Mista, esclareceu que somente no Regimento do 35 

CEPG há menção à Câmara Mista e ao seu funcionamento, o que torna a referida 36 



resolução necessária, com a aprovação de ambos os conselhos ao qual a câmara está 37 

vinculada. Passou-se à Ordem do Dia. Relatório do Grupo de Trabalho para Estudo e 38 

Acompanhamento da Pós-Graduação Stricto Sensu. A Professora Maria Alice Zarur 39 

Coelho fez a apresentação das conclusões do trabalho do Grupo de Pesquisa e em 40 

seguida a Professora Leila informou que o material apresentado ficará disponibilizado 41 

na homepage da PR-2 e enviado por email aos decanos, diretores, coordenadores e 42 

conselheiros. Acrescentou que existem alguns temas que são muito polêmicos e que 43 

precisam ser debatidos, com destaque para a avaliação da pós-graduação. O Professor 44 

Antonio Carlos de Souza Lima sublinhou a urgência do debate especialmente no que diz 45 

respeito à auto avaliação. O Professor Bruno Lourenço Diaz informou que houve uma 46 

reunião no Programa de Pós-Graduação em Biofísica, na qual duas preocupações foram 47 

debatidas: os novos critérios de avaliação da CAPES e as dificuldades relacionadas aos 48 

dados sobre captação de recursos, já que não existe na instituição uma só plataforma 49 

reunindo todas as informações. A Professora Maria Alice acrescentou que a informação 50 

existe e está disponível, mas não é de fácil acesso e, assim como ocorre com os dados 51 

sobre internacionalização, as informações sobre financiamento estão diluídas no Coleta. 52 

O Professor Marcelo Álvaro da Silva Macedo comentou que a princípio é preciso se 53 

preocupar com o rumo mais qualitativo que a avaliação terá pela frente, o que exigirá, 54 

não só dos programas, mas da própria UFRJ, uma estrutura que ainda não está 55 

organizada. Acrescentou que houve uma reunião informal dos CAs das Áreas de 56 

Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas e Artes do CNPq, para que se produzisse um 57 

documento que mostrasse a relevância da grande Área das Humanidades se 58 

posicionando em relação a algumas informações que foram coletadas. A Professora 59 

Leila afirmou compartilhar das preocupações apresentadas pelos conselheiros e 60 

sublinhou que quem atua na pós-graduação tem de se debruçar sobre o tema da 61 

avaliação neste momento de transição para novo formato. Ressaltou, ainda, que o 62 

conhecimento produzido na UFRJ precisa ser melhor divulgado. No que diz respeito aos 63 

dados sobre financiamento, destacou que a UFRJ tem acesso às informações, que são 64 

registradas em diversos sistemas, como na Plataforma Sucupira, na COPPETEC e na 65 

FUJB. Enfatizou que é preciso desenvolver um sistema que reúna esse conjunto de 66 

informações. O conselheiro Henrique expressou preocupação em relação à divulgação 67 

de notícias concernentes à Pós-graduação. A Professora Leila assinalou que é preciso 68 

também desenvolver o interesse da comunidade pelo consumo das informações. 69 

Sublinhou que a PR2 atualiza a homepage diariamente com novas notícias, mantém um 70 

Facebook e elabora um boletim com notícias diversas que é publicado quinzenalmente e 71 

enviado a todos os programas de pós-graduação. Antes de passar ao próximo ponto de 72 

pauta, a professora Leila consultou o professor Orlando Alves dos Santos Jr. sobre o 73 

andamento dos trabalhos referente ao PV e ao PVS. Após esclarecimentos, retirou da 74 

pauta o ponto referente ao calendário dos Editais Professor Visitante (PV) e Professor 75 

Visitante Sênior (PVS) e em seguida passou à Resolução de Reconhecimento de 76 

Diplomas. A Professora Leila esclareceu que não será analisada uma nova proposta de 77 

resolução, pois já existe uma resolução que foi aprovada no início do ano. Lembrou que 78 

tal resolução não foi publicada devido a decisões ainda a serem tomadas pelo Conselho. 79 



Nesse sentido, realçou a necessidade de deliberação sobre o uso da plataforma Carolina 80 

Bori para a tramitação dos processos. Lembrou que esta decisão dependia também da 81 

liberação na plataforma desta função. A presidente destacou ainda que, conforme era 82 

do conhecimento do Conselho, após consulta à Procuradoria e à Ouvidoria, a recepção 83 

das demandas por reconhecimento estava suspensa desde 26 de julho, data em que foi 84 

aprovada a portaria, já renovada por 90 dias. Após ampla exposição sobre o tema 85 

realizado pela Professora Andréia, a Professora Leila colocou em votação a proposta, 86 

salientando, mais uma vez, que o que seria votado não era a adesão à Plataforma, o 87 

que já foi feito pela UFRJ, mas o uso das funcionalidades que a plataforma passou a 88 

disponibilizar para os requerentes e para a própria UFRJ. Destacou que é preciso decidir 89 

se os processos serão totalmente tramitados pela plataforma. A Professora Katia 90 

perguntou se este uso poderia ser por um período probatório. A Professora Leila 91 

destacou que entende que todas as decisões neste plenário estão sujeitas à revisão 92 

desde que haja uma avaliação coletiva sobre a pertinência do tema. Após todos os 93 

esclarecimentos feitos pela Presidência, foi aprovada, por unanimidade, a adesão às 94 

funcionalidades que a plataforma Carolina Bori passou a disponibilizar. A Professora 95 

Leila informou que muito provavelmente na próxima sessão haverá um debate sobre a 96 

nova resolução. Relato de processos: O Conselheiro Marcos pediu vistas de todos os 97 

processos de reconhecimento de diplomas dos países do Mercosul, avaliados na Sessão 98 

Ordinária de Trabalho do dia 09 de novembro, tendo em vista, que não foi observada a 99 

comprovação de frequência, conforme resolução CES-CNE de 3 de 2011. A Presidente 100 

esclareceu que, independentemente do motivo, qualquer Conselheiro pode pedir vistas 101 

de processo, destacando que não é preciso entrar no mérito da justificativa.  Não 102 

havendo relato de processo, a Professora Leila Rodrigues da Silva deu a Sessão por 103 

encerrada às treze horas e vinte minutos. Para constar, eu, Denilson Santos de Jesus, 104 

Secretário do CEPG, lavrei a ata que, após aprovação, será assinada pela Presidente da 105 

sessão, Professora Leila Rodrigues da Silva, e por mim. 106 

 107 

Denilson Santos de Jesus                                                       Leila Rodrigues da Silva 108 

        Secretário                                                                               Presidente 109 


