CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS
ATA DA REUNIÃO DO DIA TREZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE
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Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às nove horas e quarenta e
quatro 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 Cristine
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 Freirtas (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), Juliana Beatriz Almeida de Souza
(CFCH), Hebe Signori Gonçalves (CFCH), Aloysio Moraes Fagerlande (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 Docentes representantes do Fórum de Ciência e
Cultura: Carlos Renato Rezende Ventura, Claudia Rodrigues Ferreira de Carvalho; as
Conselheiras Docentes do Campus Duque de Caxias: Andrea Claudia Freitas Ferreira e
Juliany Cola F. Rodrigues; o Conselheiro Docente do Campus Macaé: Edison Luis
Santana Carvalho; o Conselheiro representante dos Técnico-administrativos: João
Sergio dos Santos Assis; os Conselheiros representantes Discentes: Daniel Bressan de
Andrade, Gustavo Diniz de Mesquita Taveira, Jorge Felipe Marçal Gomes e Kemily Toledo
Quiroga Leite; os Conselheiros representantes do Antigos Alunos: Lia Beatriz Torraca
Teixeira e Marcos da Silva Neves. Registrou-se a ausência justificada do Conselheiro
Fabricio Leal de Oliveira (CCJE). 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 23 de outubro de 2020. Colocada em votação foi aprovada por
unanimidade. Passou-se ao Expediente. 1.1 - Contratos de prestação de serviçosProfessora Denise Pires de Carvalho. A Presidente passou a palavra para a Reitora
Denise Pires de Carvalho. A Reitora iniciou sua fala informando que, quando a atual
gestão assumiu em 2019, a UFRJ já era uma universidade excelente em termos
acadêmicos, porém em termos administrativos não havia acompanhado o que ocorreu
nas demais instituições públicas de ensino no Brasil. Parabenizou ao CEPG pelo papel
norteador em diversas políticas implementadas nos últimos meses voltadas à pandemia.
Destacou que apesar das dificuldades, houve avanços nos últimos meses, mesmo em
uma universidade com déficit orçamentário. Ressaltou que é interesse da gestão agilizar
a assinatura de convênios e prestação de serviços, e que a pesquisa deve ser
desburocratizada ao máximo, para que não haja limites além do orçamentário,
intelectual e força de trabalho. Esclareceu que houve algumas reclamações sobre erros
processuais. Informou que houve uma reunião com a Advocacia Geral da União e com
procuradores gerais do CNPq, e foi sinalizado que para atender aos critérios da Lei de
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Inovação é necessário que haja parecer dos NIT’s (Núcleo de Inovação tecnológica).
Destacou que está sendo feita a descentralização do parecer pelo NIT, de tal forma que
haja pareceristas na Unidades, para fins de processos de prestação de serviços.
Ressaltou que ainda havia muitos processos físicos que necessitavam ser digitalizados e
apresentou uma planilha com o andamento dos contratos. Afirmou que o atraso do
andamento dos processos não está no Gabinete e que estão trabalhando com afinco
para agilizá-los. Após a apresentação da Professora Denise Pires foi aberta a fala para
os Conselheiros presentes 1.1.1 - A Conselheira Kátia Bloch sugeriu, nos próximos
concursos, que haja a possibilidade de vagas em cargos administrativos voltadas para
gerência de processos e projetos. A Conselheira Verônica destacou que há diversas
reclamações no Centro de Tecnologia sobre a demora da liberação dos processos,
perguntou se não seria possível aumentar o quantitativo de funcionários para esta
atividade e destacou a importância da celeridade na Procuradoria para que as
instruções sejam claras. O Conselheiro Marcos Neves perguntou se não é possível
fornecer cursos de capacitação aos servidores para atuar melhor nesta atividade. 1.1.2
- A Professora Denise Pires destacou que o Procurador da UFRJ é favorável a pareceres
referenciais, assim como a administração central, e justamente por este fato que a
procuradoria não é o obstáculo para os processos. Segundo a Reitora, dos 29 processos
de contratos apresentados anteriormente, haviam apenas 7 na Procuradoria. Em
relação aos 69 processos de convênio, 8 estão na Procuradoria. Há um problema na
instrução dos processos, não havendo uma padronização dificultando assim, a produção
de minutas. Informou que esta situação é um reflexo da perda significativa de
servidores técnico-administrativos na última década, como alternativa será instituída a
Comissão de Alocação de Vagas para técnicos administrativos, nos moldes da COTAV
para docentes. Em relação aos cursos de capacitação, a Reitora comunicou que há
cursos ministrados pela Pró-reitoria de Pessoal e também pela ENAP (Escola Nacional
de Administração Pública). É necessário ampliar a divulgação destes cursos e escolher
os servidores que ficarão responsáveis pela área de gerência de contratos e projetos e
treiná-los. Em seguida passou-se à Ordem do dia. 2.1) Programa HCTE - Relator
André Bufoni. O Conselheiro apresentou uma linha do tempo informando que o HCTE,
em novembro de 2020, apresentou as ações para que o CEPG deliberasse a respeito do
Programa. Informou que o coordenador do HCTE entregou o Coleta CAPES com as
devidas atualizações necessárias. O Conselheiro fez a leitura do parecer que segue:

“Considerando os pontos levantados anteriormente e as ações efetuadas e comunicadas
pela coordenação ao CEPG e à CAPES, esta Comissão considera que o programa deve
ser reativado e autorizado a efetuar novos ingressos em 2021. Entretanto, dado o prazo
e as incertezas envolvendo a avaliação da CAPES para este último ano do Quadriênio, a
Comissão recomenda que, para este ano de 2021 especificamente, este ingresso seja
menor, considerando o atual corpo docente permanente. Os critérios para o ingresso já
foram previstos no regulamento do programa. Apenas o quantitativo de ingressantes
extraordinariamente estará sujeito à aprovação superior da Câmara de
Acompanhamento e Avaliação de Cursos do CEPG, antes da publicação do respectivo
Edital de Seleção. A proposta de ingresso enviada deverá contemplar justificativa do
número de ingressantes e o contingente de orientandos, com vistas a manutenção dos
critérios de excelência exigidos pela Área Multidisciplinar”. Após a apresentação do
parecer, o Conselheiro Gregorio Malajovich perguntou se haverá seleção apenas de
mestrado ou de doutorado também. O Conselheiro André Bufoni esclareceu que a CAAC
irá analisar a proposta de ingresso, se ela condiz com a estrutura do corpo docente do
Programa e se a produção é compatível com o ingresso de alunos de doutorado ou de
mestrado. O Conselheiro Cabral Lima complementou informando que não há resposta
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definitiva, porque isso depende basicamente da proposta que virá do HCTE e da análise
da CAAC. O Conselheiro ressaltou a ideia de haver um PROCAD interno como peça
fundamental. Após todos os esclarecimentos, a professora Denise Freire colocou em
votação o parecer e o mesmo foi aprovado com duas abstenções. Passou-se à 2.2)
Apresentação sobre o ÁGORA. A professora Denise Freire anunciou que, em 2019, foi
feita uma atualização no cadastro dos laboratórios, que possibilitou a criação de um
sistema, em parceria com o Parque Tecnológico e o LabNet (Laboratório de Redes e
Multimídias), que conversa com o currículo Lattes. Informou que será apresentada a
versão beta desta plataforma, para que os usuários possam identificar algumas
possíveis falhas para futuras melhorias. Acrescentou que a plataforma é um
mapeamento das capacidades e competências da UFRJ, com o objetivo de aumentar a
interação dos pesquisadores com a comunidade interna da UFRJ e também com a
externa. Reforçou que a plataforma ampliará a divulgação científica, servirá como
mecanismo para aperfeiçoar promoção da inovação, permitindo que a comunidade
externa saiba quem são os especialistas da UFRJ em suas determinadas áreas de
atuação, além de possibilitar que as agências de fomento identifiquem os projetos e
pesquisadores da UFRJ. A professora Ariane Roder, Superintendente de Pesquisa da
PR2, informou que o sistema de laboratórios fica permanentemente aberto para o
cadastro de laboratórios que ainda não estão cadastrados. É necessário o cadastro e a
homologação do Diretor da Unidade. Informou que as instruções estão disponíveis na
página da Plataforma e foi encaminhado também aos Diretores de Unidade e
responsáveis por laboratórios. Acrescentou que recentemente o MCTI criou uma
plataforma de infraestrutura de pesquisa nacional e solicitou que as Universidades
convidassem seus laboratórios para efetuar o cadastro. Esclareceu que são iniciativas
paralelas e diferentes. A seguir, o Professor Cláudio Miceli apresentou as
funcionalidades da Plataforma Ágora. Antes de passar a palavra aos Conselheiros, a
presidente do CEPG solicitou a prorrogação da Sessão por 30 minutos que, ao ser
colocada em votação, foi aprovada com um voto contrário. 2.2.1 - A Conselheira
Verônica Calado perguntou como será a interação com a Plataforma Sucupira, já que a
Plataforma Lattes não fornece todas as informações que essa requer. O Conselheiro
Aloysio Fagerlande perguntou como a plataforma será estruturada para atender a
questão de inserir os dados de produção tecnológica e artístico-cultural com todos os
campos envolvidos. 2.2.2 - O professor Claudio Miceli informou que foi escolhido iniciar
pelo currículo Lattes para posteriormente incorporar outras bases, para poder gerar os
relatórios da Plataforma Sucupira. Reconheceu que há algumas falhas no Lattes em
diversas áreas e afirmou que a equipe entrará em contato com os Centros para
verificar caso a caso. Segundo o docente, pode ser necessário que se crie um campo
específico dentro da Plataforma Ágora para tratar destas situações. A presidente do
CEPG solicitou mais uma prorrogação de 30 minutos que, ao ser colocada em votação,
foi aprovada com dois votos contrários. Após mais esclarecimentos fornecidos pelo
professor Cláudio Miceli, sobre as funcionalidades da Plataforma Ágora, a presidente do
CEPG informou sobre a necessidade de aprovar o Calendário Acadêmico, e devido ao
avançar da hora, para que se mantenha o quórum necessário para a votação, sugeriu
que fosse feita uma Sessão Extraordinária exclusivamente com este ponto de pauta.
Todos os Conselheiros presentes aprovaram a sugestão. Não havendo mais informes ou
relato de processos, a sessão foi encerrada às 13h01. 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

