CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS
ATA DA REUNIÃO DO DIA ONZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE
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Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às nove horas e quarenta e sete
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 Pósgraduação, 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), Fabrício Leal de Oliveira (CCJE), Leonardo
Marques Gomes (CCJE), Bruno Lourenço Diaz (CCS), José Garcia Abreu Jr. (CCS), Katia Vergetti
Bloch (CCS), Aparecida Fonseca Moraes (CFCH), Fátima da Silva Grave Ortiz (CFCH), Hebe
Signori Gonçalves (CFCH), Juliana Beatriz Almeida de Souza (CFCH), Aloysio Moraes Fagerlande
(CLA), Ethel Pinheiro Santana (CLA), Julie de Araujo Pires (CLA), Henrique Fortuna Cairus (CLA),
Celio Albano da Costa Neto (CT), Marcelo Gomes Miguez (CT), Paulo Henrique de Souza Picciani
(CT), Veronica Maria Araújo Calado (CT); os Conselheiros representantes do Fórum de Ciência e
Cultura: Carlos Renato Rezende Ventura, Claudia Rodrigues Ferreira de Carvalho, Marina Bento
Soares; a Conselheira do Campus Duque de Caxias: Juliany Cola F. Rodrigues; o Conselheiro do
Campus Macaé: Edison Luis Santana Carvalho; o Conselheiro representante dos técnicosadministrativos: João Sergio dos Santos Assis; os representantes Discentes: Gustavo Diniz de
Mesquita Taveira, Jorge Felipe Marçal Gomes e Miguel Enrique Silveira Papi; a Conselheira
Representante do Antigos Alunos: Lia Beatriz Torraca Teixeira. Registrou-se a ausência
justificada dos Conselheiros: Andrea Claudia Freitas Ferreira (Duque de Caxias) e Kemily Toledo
Quiroga Leite (Discente). A Pró-Reitora de Pós-graduação e Pesquisa da UFRJ e Presidente do
CEPG, Professora Denise Maria Guimarães Freire, deu início à Sessão pela apreciação da ata do
dia 04 de setembro que, colocada em votação, a referida ata foi aprovada por unanimidade.
Passou-se ao Expediente. 1) A respeito da solicitação feita pelo Professor Fabrício para
inclusão, em pauta, da discussão sobre direito de uso de imagem em atividades remotas, a
professora Denise Freire informou que convidou o Professor Carlos Frederico Rocha, vice-reitor
da UFRJ, para apresentar o manual de conduta da UFRJ sobre o tema, visto que este presidiu a
Comissão responsável pela confecção do manual. 2) Sobre o segundo ponto de pauta da
presente Sessão (Discussão sobre a pertinência da ocupação de cargos administrativos por
docentes aposentados e eméritos), a Professora Denise Freire informou que apenas conseguiu
o parecer consultivo da Pró-reitora de Pessoal (PR-4) e acrescentou que solicitou também um
parecer da Corin (Coordenação de Relações Institucionais e Articulações com a Sociedade) e
perguntou ao Professor Cabral Lima se não seria possível adiar a discussão para a próxima
Sessão Plenária. O professor Cabral Lima informou que não haveria problema em adiar, embora
haja uma demanda sobre o tema. 3) O professor Garcia informou, com pesar, sobre o
falecimento do professor Franklin Rumjanek, do Instituto de Bioquímica Médica do Centro de
Ciências da Saúde. A Professora Denise solicitou que fosse redigida uma nota de pesar para
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divulgação na página da PR-2. 4) o Professor Leonardo Gomes (CCJE) pediu que os presentes
refletissem com cautela sobre a Resolução lato sensu relacionada, visto que, segundo o
docente, trata-se de uma pauta complexa que afeta o corpo social da universidade. A
professora Denise esclareceu que a Resolução seria apenas discutida, conforme ocorreu em
momentos anteriores, e que ainda não haveria deliberação. 5) A Professora Fátima Ortiz
informou que na quarta-feira (9 de setembro de 2020) houve uma reunião da Câmara Técnica
de Ética em Pesquisa na qual foram geradas diversas demandas futuras para o CEPG. 6) O
Professor Marcelo Miguez demonstrou preocupação em discutir sobre a Resolução lato sensu,
pois o docente acredita que se deva debater com as Unidades sobre as possíveis oportunidades
de melhoria e solicitou que a discussão fosse retirada da pauta. 7) A Professora Denise Freire
reiterou que a Resolução apenas seria discutida como havia ocorrido em Sessões anteriores. 8)
O Professor Célio Costa informou que em dezembro de 2019 verificou-se a necessidade de
adequar a Resolução atual, destacando que seria interessante discutir alguns pontos novos,
mas que podem ser polêmicos. 9) A professora Denise permitiu a possibilidade de defesa para
a retirada ou manutenção da pauta. 10) O professor Leonardo Gomes ressaltou que seria
interessante que o Grupo de Trabalho responsável pela redação da Resolução fizesse uma
apresentação sobre as discussões que ocorreram previamente à Resolução. 11) O Professor
Bruno Diaz destacou que este ponto de pauta vem sendo discutido há anos, porém devido ao
surgimento de assuntos urgentes, a continuidade das discussões foi prejudicada, gerando como
consequência a reformulação da resolução geral. Segundo o docente a Resolução é uma base
para nortear as discussões com propostas. 12) Ao ser colocada em votação, a manutenção da
discussão sobre a Resolução lato sensu foi aprovada 18 votos favoráveis e 2 votos contrários.
Passou-se à Ordem do dia. 1) Resolução lato sensu - Relator Professor Celio Costa. O docente
iniciou sua fala esclarecendo que a proposta da resolução foi norteada em manter a alta
reputação da UFRJ junto à sociedade dentro destas atividades e o segundo ponto foi pensar
como as pós-graduações lato sensu podem dar retorno à UFRJ. O professor completou
informando que a APG fez uma proposta de texto sobre o retorno para a UFRJ em percentual
de bolsas, ressaltando que a redação destes assuntos na Resolução deve ser o primeiro ponto a
ser discutido. O docente também informou que 5% do valor pago pelos cursos nesta
modalidade, são destinados à Reitoria. O professor Fábio Freitas destacou a importância destes
cursos como forma de retorno financeiro para universidade, mas também se deve pensar em
trazer estes cursos para mais próximo dos objetivos finais da universidade, ou seja, segundo o
docente, se houver viabilidade financeira, permitir acesso também a quem não possa pagar. O
professor Bruno Diaz destacou ser favorável a um texto amplo em relação à oferta de bolsas,
em que cada curso possa oferecer de acordo com as suas possibilidades. O conselheiro Lucas
Beraldo esclareceu que a proposta é para reafirmar o compromisso da UFRJ com ideais de
justiça social e constitucional que regem a universidade pública. O professor Renato Ventura
sugeriu que estes pontos levantados pelo Conselheiro Lucas Beraldo fossem inseridos na parte
das considerações iniciais da Resolução. O Conselheiro Jorge Marçal destacou que um ponto
importante seria debater sobre a inclusão de ações afirmativas e outro seria o das bolsas
sociais, de forma separada na proposta da Resolução. A professor Denise Freire consultou os
Conselheiros sobre a discussão dos outros pontos de pauta previstos e os Conselheiros se
manifestaram favoráveis a discutir sobre tais assuntos na próxima Sessão Plenária. Antes de
finalizar a Sessão, o Professor José Garcia fez a leitura da nota de pesar pelo falecimento
Professor Franklin Rumjanek. Não havendo mais informes ou relato de processos, a sessão foi
encerrada às 12h23. Para constar, eu, Adriene Campelo do Amaral, Secretária do CEPG, lavrei a
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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

