CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS
ATA DA REUNIÃO DO DIA SETE DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE
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Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove horas e trinta e cinco
minutos, o Conselho de Ensino para Graduados reuniu-se em Sessão Ordinária, por
videoconferência, sob a presidência da Professora Denise Maria Guimarães Freire.
Estavam presentes à Sessão: a Superintendente Acadêmica de Pesquisa, Ariane Cristina
Roder Figueira, a Superintendente Administrativa, Marilia Morais Lopes o
Superintendente Acadêmico de Pós-graduação, José Luis Lopes da Silveira; os
Conselheiros Docentes representantes dos Centros Universitários: Antonio Carlos Fontes
dos Santos (CCMN), Claudia Moraes de Rezende (CCMN), Gregório Malajovich Munoz
(CCMN), Josefino Cabral Melo Lima (CCMN), 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), Aparecida Fonseca Moraes
(CFCH), Hebe Signori Gonçalves (CFCH), Juliana Beatriz Almeida de Souza (CFCH),
Aloysio Moraes Fagerlande (CLA), Julie de Araujo Pires (CLA), Henrique Fortuna Cairus
(CLA), Celio Albano da Costa Neto (CT), Paulo Henrique de Souza Picciani (CT),
Veronica Maria Araújo Calado (CT), a Conselheira representante do Fórum de Ciência e
Cultura, Claudia Rodrigues Ferreira de Carvalho; as Conselheiras do Campus Duque de
Caxias, Andrea Claudia Freitas Ferreira e Juliany Cola F. Rodrigues; o Conselheiro do
Campus Macaé, Edison Luis Santana Carvalho; o Conselheiro representante dos
técnicos-administrativos, João Sergio dos Santos Assis; os representantes Discentes,
Gustavo Diniz de Mesquita Taveira, Jorge Felipe Marçal Gomes, Miguel Enrique Silveira
Papi; os Conselheiros Representantes do Antigos Alunos, Lia Beatriz Torraca Teixeira e
Marcos da Silva Neves. Registrou-se a ausência justificada do Conselheiro Carlos Renato
Rezende Ventura (FCC). A Pró-Reitora de Pós-graduação e Pesquisa da UFRJ e
Presidente do CEPG, Professora Denise Maria Guimarães Freire, deu início à sessão com
o Expediente. 1) Ensino Remoto Emergencial. A Professora Denise Freire informou
que 130 alunos da pós-graduação solicitaram equipamentos à PR-7 dos quais 112 foram
contemplados. Em relação ao modem, a docente informou que houve 7 pedidos e todos
os 7 foram contemplados. Em ambos os casos o dinheiro foi depositado na conta dos
alunos para aquisição de equipamentos ou modems. Em relação aos chips, a Professora
Denise Freire informou que houve 155 solicitações, dos quais 132 foram contemplados.
Segundo a docente a logística de entrega está sendo decidida e os chips devem chegar
na próxima semana. 2) Chamada CNPq 25/2020. A presidente do CEPG informou que o
proponente responsável pela apresentação da proposta deverá ser o coordenador do
programa ou um representante institucional indicado pelo programa de pós-graduação.
Segundo a docente, o proponente que se inscrever na chamada será o responsável pelo
projeto institucional. A professora acrescentou que poderão submeter propostas os
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Programas com conceito igual ou superior a 4 e no caso do Programa que desejar
solicitar bolsas de mestrado e doutorado, deverá submeter em apenas um formulário. A
Conselheira Hebe Gonçalves questionou sobre o apoio do FOPROP (Fórum Nacional de
Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação) à exclusão dos programas com conceito 3 na
solicitação de bolsas. O Superintendente de Pós-graduação, Professor José Luis,
esclareceu que este item do Edital já estava previsto em uma Resolução Normativa de
2006 do CNPq, e o FOPROP apenas simplificou alguns procedimentos e a mudança foi a
inclusão de cursos com conceito 4. Diante do exposto, a professora Denise Freire,
sugeriu que fosse feito um manifesto dos cursos com conceitos 3 e 4 e dos cursos
novos para o CNPq. 3) O professor Aloysio Fargelande informou que na próxima
semana haverá a comemoração dos 172 anos da Escola de Música contando com
diversas atividades remotas nas mídias sociais da mesma. Passou-se à Ordem do dia.
1) Resolução referente à assinatura de discente - Professor Henrique Cairus. O
professor relatou que para facilitar o trâmite, a Resolução propõe abreviar o processo
suspendendo a exigência da assinatura do discente, em defesas no período de
excepcionalidade. O professor informou que o texto foi produzido por ele e pelo
professor José Luis. Ao ser colocada em votação, a Resolução foi aprovada com uma
abstenção. Passou-se à 2) APCNs - Avaliação e relato - Professor Cabral Lima. O
docente informou que estão tramitando pela CAAC 4 pareceres e um pedido de
reconsideração. Em relação aos 4 pareceres, o professor Cabral informou que a CAAC
enviou uma primeira avaliação para os respectivos proponentes, que refizeram os
APCNs e os reenviaram. O docente também informou que os pareceristas estão
finalizando a segunda avaliação desta nova versão dos APCNs e ficou decidido, pela
CAAC, que esse parecer técnico será reenviado e esses novos relatos serão devolvidos à
Divisão de Ensino/PR-2 e aos respectivos proponentes para que eles possam submeter
quando a CAPES abrir essa opção. Diante da experiência com as avaliações dos APCNs,
o professor Cabral Lima sugeriu que fosse feita uma nova Resolução CEPG em
substituição a n° 01/2006 (sobre a criação, organização, o regime didático e as
atividades acadêmicas da Pós-graduação stricto sensu da UFRJ), visto que esta está
vigente há 14 anos. O professor Gregorio Malajovich sugeriu que fossem separados o
capítulo sobre credenciamento de Programas de Pós-graduação da Resolução CEPG N°
01/2006, visto que a CAPES altera constantemente as regras para tal e sugeriu que
fosse feito um roteiro para que os proponentes acrescentassem os dados solicitados. O
professor Cabral Lima informou que já existe um roteiro que é encaminhado aos
proponentes, porém nem sempre ele é obedecido. Passou-se à 3) Disciplinas
Transversais - Professor Cabral Lima. O professor relatou que há um Grupo de Trabalho
(GT) no CCMN para discussão sobre a melhor maneira de aperfeiçoar o processo para o
ensino remoto destas disciplinas e o GT chegou a conclusão de que faz-se necessário
ampliar o conhecimento sobre as plataformas existentes e sobre as formas de
montagem de disciplinas para o ensino remoto. O docente sugeriu que fossem
concebidas bolsas de créditos para alunos de graduação e pós-graduação que atuassem
em técnicas de ensino à distância. O professor Cabral também sugeriu que fosse criado
um Grupo de Trabalho para concepção de uma Resolução para tratar sobre o tema. Os
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professores Aloysio, Juliany indicaram instituições, como o Colégio Pedro II e a
Fundação CECIERJ que estão fornecendo cursos para docentes sobre aulas remotas.
Antes de finalizar a Sessão a Professora Denise, em relação ao corte de 18% do
orçamento feito pelo MEC, informou que a Reitoria está demonstrando junto ao
governo o quanto será maléfico para Universidade. O último informe trazido pela
Professora tratou das bolsas PIBIC. A docente informou que a UFRJ ganhou 999 bolsas
PIBIC (a quantidade máxima possível), 79 bolsas PIBITI (sendo 10 bolsas a mais do
que no último Edital), 6 bolsas a mais no PIBIC-EM (a UFRJ possui 116 bolsas nesta
modalidade), por fim, 5 bolsas PIBIC-AF, a UFRJ não tinha sido contemplada nesta
modalidade anteriormente. Desta forma, o CNPq agraciou a UFRJ com um aumento de
bolsas em todas as categorias. A docente agradeceu publicamente ao comitê PIBIC pelo
trabalho e por toda a luta e também aos funcionários da PR-2 pelo trabalho que fazem
na área. A professora Hebe fez a leitura do texto para o CNPq sobre bolsas para
programas nota 3, que foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais informes ou
relato de processos, a sessão foi encerrada às 11h50. Para constar, eu, Adriene
Campelo do Amaral, 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

