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CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS
ATA DA REUNIÃO DO DIA VINTE E DOIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL
E DEZENOVE
Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dez horas, o
Conselho de Ensino para Graduados reuniu-se em Sessão Ordinária, na sala do Conselho
Universitário, sob a presidência do Professora Denise Maria Guimarães Freire. Estavam
presentes à Sessão a Superintendente Acadêmica de Pesquisa, Ariane Cristine Roder
Figueira, o Superintendente Acadêmico de Pós-graduação, José Luis Lopes da Silveira,
a Superintendente Administrativa Marilia Morais Lopes; os Conselheiros Docentes
representantes dos Centros Universitários: Antonio Carlos Fontes dos Santos (CCMN),
Gregório Malajovich Munoz (CCMN), Claudia Morares de Rezende (CCMN), Josefino Cabral
de Melo Lima (CCMN), Aloysio Moraes Fagerlande (CLA), Henrique Fortuna Cairus (CLA),
Fátima da Silva Grave Ortiz (CFCH), Hebe Signorini Gonçalves (CFCH), Juliana Beatriz
Almeida de Souza(CFCH), André Luiz Bufoni(CCJE), Fabio Neves Perácio de Freitas
(CCJE), Fabricio Leal de Oliveira (CCJE), Bruno Lourenço Diaz (CCS), José Garcia Abreu
Jr. (CCS), Katia Vergetti Bloch (CCS), Verônica Maria Araújo Calado (CT); os Conselheiros
representantes do Fórum de Ciência e Cultura, Alexandre Dias Pimenta, Carlos Renato
Rezende Ventura Eliane Guedes e Renato Cabral Ramos; o Conselheiro representante do
Campus Macaé, Edison Luis Santana Carvalho; a Conselheira representante do Campus
Duque de Caxias Juliany Cola F. Rodrigues; e os representantes Discentes Alice Matos de
Pina e André Rocha; os representantes dos antigos alunos Lia Beatriz Teixeira Torraca e
Marcos da Silva Neves. Registrou-se a ausência justificada dos Conselheiros: Andrea C. F
Ferreira (Duque de Caxias) e Julie de Araújo Pires (CLA). A Pró-reitora de Pós-graduação
e Pesquisa da UFRJ e Presidente do CEPG deu início à sessão pela apreciação da ata dos
dias 1 e 8 de novembro que, colocadas em regime de votação, foram aprovadas com três
abstenções. Passou-se ao Expediente. 1) A presidente agradeceu a excelente atuação
dos membros representantes do CT, Maria Alice Zarur Coelho, presidente da Câmara
Discente, o Marcello Luiz Campos, membro da Câmara de Acompanhamento e Avaliação
de Cursos e o Emerson de Oliveira, membro da Câmara de Corpo Docente e Pesquisa,
cujos mandatos finalizaram em 17 de novembro de 2019 e passou a palavra ao professor
Henrique Cairus, para que fosse lida uma carta de homenagem aos docentes. Os
conselheiros foram saudados com longas salva de palmas e houve um período de abraços
e gratificações. A professora Denise Freire prosseguiu agradecendo ao trabalho
desempenhado pelo ex-secretário do CEPG, Denilson dos Santos, e fez leitura de um
texto em homenagem. Após a leitura, Denilson recebeu um longo período de palmas.
Para finalizar as homenagens, foram proferidas palavras de agradecimento pela atuação
do ex-conselheiro representante dos técnicos-administrativos, Sidney de Castro Oliveira,
em que foi aclamado com uma salva de palmas por todos presentes. 2) A professora
Denise Freire colocou em votação a autorização para que a professora Maria Alice
pudesse manifestar-se, da qual foi aprovada por unanimidade. A professora Maria Alice
informou que a presidência da Câmara Discente passará ao professor Bruno Lourenço
Diaz e a presidência da Câmara Mista CEG-CEPG permanecerá com o Conselho de Ensino
para Graduados. 3) A presidente do Conselho dei às boas-vindas aos novos membros
representantes do Centro de Tecnologia. 4) A professora Denise Freire informou que no
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dia 28 de novembro ocorrerá uma reunião com os Coordenadores de Curso de Pósgraduação para tratar sobre a autoavaliação e o planejamento estratégico seguindo os
novos itens da CAPES. 5) A pró-reitora comunicou que entre os dias 11 e 14 de novembro,
ocorreu o Encontro Nacional de Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação (ENPROP), na
Uerj, do qual foi bastante produtivo e, através das discussões ocorridas no evento gerouse uma nota de repúdio à fusão do CNPq e da CAPES. Após a leitura da carta, a Próreitora colocou em votação a possibilidade de divulgar-se a nota na PR2 com a chancela
do CEPG, do qual foi aprovada com uma abstenção. 6) Discutiu-se o período de recesso
do Conselho de Ensino para Graduados, previsto no Artigo 37 do Regimento do Conselho,
em que ao ser colocado em votação, foi aprovado por unanimidade, o período de 6 de
janeiro de 2020 a 31 de janeiro de 2020. 7) A presidente do Conselho colocou em votação
a inversão de pauta, em que foi aprovada por unanimidade. Passou-se a Ordem do dia.
Calendário Acadêmico 2020. A Diretora da Divisão de Ensino, Gisele Tavares apresentou
o calendário e esclareceu que este consta com as datas máximas para o calendário
acadêmico, o calendário semestral está coincidindo com o calendário da graduação e
foram contados os sábados como dias úteis e abriu para sugestão dos conselheiros. Após
ampla discussão, o calendário acadêmico de 2020 foi colocado em votação e foi aprovado
com duas abstenções. A presidente do CEPG passo a palavra para o professor Aloysio
Fagerlande para apresentar a Resolução Reconhecimento de Diplomas. Segundo o
professor houve um equívoco na última alteração, o item F no inciso III, deveria ser
separado como inciso IV, há necessidade em mudar a redação, retirando a vírgula e
colocar ponto final no lugar da vírgula. Ao ser colocado em votação, a alteração foi
aprovada por unanimidade. Quanto a Resolução lato sensu, a professora Eliane Guedes
informou que modificações estão sendo feitas, mas seria interessante que os conselheiros
recebessem previamente a resolução antes de discuti-la. A professora Denise Freire
passou a palavra para o professor Henrique Cairus para discutir sobre Modelos de acordo
de cotutela e Resolução nº01/2017. Segundo o professor Henrique a resolução de
cotutela anteriormente aprovada teve um trâmite equivocado, e desta forma faz-se
necessária redigir nova resolução revogando a anterior. Passou-se a Relato de processos.
A professora Eliane Guedes, presidente da Câmara de Legislação e Normas, relatou o
processo em que se trata da regulamentação de um acordo do TCU sobre dedicação
exclusiva no CONSUNI, informando que a CLN não possui resolução que disserte sobre
atividade docente na universidade, foi encaminhada para a Câmara de Corpo Docente e
Pesquisa. A docente finalizou sugerindo montar um grupo de trabalho com três
conselheiros para debater e chegar à alguma deliberação sobre o tema. O professor José
Luis Lopes da Silveira, Superintendente de Pós-graduação, relatou um processo de
denúncia de plágio, em que segundo o docente, o processo se alonga já faz um tempo
no CEPG, foi utilizado três docentes como consultores ad hoc para análise sobre a
questão, e a sugestão é que a banca também seja consultada sobre o assunto. Após
ampla discussão sobre o tema, a professora Denise Freire interrompeu para colocar em
votação a prorrogação da Sessão por 30 minutos, e esta foi aprovada por unanimidade.
A professora Eliane Guedes e o professor André Bufoni sugeriram que o processo retorne
ao programa para tomar ciência e possa se manifesta sobre o ocorrido. A sugestão foi
colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Antes de encerrar a Sessão, a
presidente do CEPG deu às boas vindas à Conselheira Juliana Beatriz Almeida de Souza,
representante do CFCH e parabenizou o conselheiro Antonio Carlos Fontes dos Santos
pelo texto publicado em homenagem ao dia da Consciência Negra. Não havendo mais
relatos de processos, a Professora Denise Maria Guimarães Freire deu a Sessão por
encerrada às doze horas e vinte minutos. Para constar, eu, Adriene Campelo do Amaral,
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Secretária do CEPG, lavrei a ata que, após aprovação, será assinada pela Presidente da
Sessão, Professora Denise Maria Guimarães Freire, e por mim.
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Adriene Campelo do Amaral
Secretária

Denise Maria Guimarães Freire
Presidente

