
 
CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS 

ATA DA REUNIÃO DO DIA QUINZE DE JULHO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS 
Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às nove horas e cinquenta 1 

minutos, o Conselho de Ensino para Graduados reuniu-se em Sessão Ordinária, na sala 2 

do Conselho Universitário, sob a presidência da Professora Leila Rodrigues da Silva. 3 

Estavam presentes à sessão a Superintendente Acadêmica de Pós-Graduação da PR-2, 4 

Professora Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva, a Superintendente Administrativa da 5 

PR-2, Marília Morais Lopes, os Conselheiros Docentes representantes dos Centros 6 

Universitários, Gregório Malajovich Munoz (CCMN), Josefino Cabral Melo Lima (CCMN), 7 

Luca Roberto Augusto Moriconi (CCMN), Marcelo Byrro Ribeiro (CCMN), Doris Clara 8 

Kosminsky (CLA), Henrique Cairus (CLA), Rachel Coutinho Mendes da Siulva (CLA), 9 

Beatriz Becker (CFCH), Hebe Signorini Gonçalves (CFCH), Monica Pereira dos Santos 10 

(CFCH), Marcelo Álvaro da Silva Macedo (CCJE), Orlando Alves dos Santos Jr. (CCJE), 11 

Paula Chimenti (CCJE), Heitor Siffert Pereira de Souza (CCS), Irene de Almeida Biasoli 12 

(CCS), Mario Alberto Cardoso da Silva Neto (CCS), Ricardo Augusto de Melo Reis (CCS), 13 

Eduardo Antonio Barros da Silva (CT), Fernando Alves Rochinha (CT), Maria Alice Zarur 14 

Coelho (CT), os Conselheiros representantes do Fórum de Ciência e Cultura, Antonio 15 

Carlos de Souza Lima (CCJE), Eliane Guedes, Lygia Dolores Fernandes e Marcela Laura 16 

Monné, o representante do Campus Macaé, Edison Luis Santana Carvalho, e o 17 

representante Discente Kleber Neves. Registrou-se a ausência justificada do 18 

Conselheiro: Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA). Pró-Reitora da PR-2 e Presidente 19 

do CEPG deu início à sessão explicando que, devido a um problema de acesso à 20 

gravação da última reunião, não foi possível finalizar a ata a tempo, que será 21 

encaminhada e submetida à aprovação dos conselheiros na próxima semana. Passou-se 22 

aos Informes: 1) A Presidente informou que na próxima quarta-feira, dia 20 de julho, 23 

haverá uma reunião com os presidentes das Câmaras para a discussão de alguns temas 24 

relacionados ao funcionamento do CEPG e à dinâmica de trabalho nas Câmaras, tendo 25 

em vista, dentre outras questões, o grande número de processos a serem analisados. 26 

2) A presidência anunciou a aprovação do Curso de Mestrado Profissional em 27 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia e Inovação pelo CONSUNI. 28 

Esclareceu que se trata de um Programa em rede, do qual a UFRJ não é âncora, porém 29 

está diretamente envolvida no processo. Destacou que na reunião com os presidentes 30 

de Câmaras, além dos temas já anunciados, outros serão debatidos, como o que 31 

significa para a UFRJ participar de mestrados e doutorados em rede; a necessidade de 32 

um cronograma interno para a formação e aprovação de um novo Programa compatível 33 

com o que a CAPES nos apresenta nas suas políticas de indução; a pertinência de 34 

promover, internamente, determinadas áreas de conhecimento e Programas, ou seja, 35 

definir o perfil que é necessário ou que se quer para a Pós-Graduação na UFRJ. 36 



Complementou afirmando que tais reflexões irão se iniciar na reunião com os 37 

presidentes das Câmaras e que, posteriormente, serão abordadas neste Conselho 3) A 38 

Professora Leila informou que o Reitor, Professor Roberto Leher, e o Pró-Reitor de 39 

Planejamento, Roberto Moreira Gambine, estiveram reunidos com o Secretário do SESU, 40 

Professor Paulo Barone, no dia 07 de julho. De acordo com a Professora Leila, o Reitor 41 

apresentou o quadro orçamentário da Universidade, com ênfase nos problemas que a 42 

UFRJ tem enfrentado, chamando a atenção, dentre outros aspectos, para a defasagem 43 

hoje existente no número de CDs e FGs e os cargos de chefia atuais, face ao 44 

crescimento da Universidade. Ele também abordou a questão da segurança, com foco 45 

na necessidade de concursos específicos. A Presidente explicou que desde a década de 46 

1990 não são realizados concursos para o quadro funcional de vigilantes, o que seria 47 

fundamental, pois não é pertinente que uma empresa/polícia que não esteja 48 

familiarizada com a especificidade da UFRJ fique encarregada da segurança. Assim, 49 

sublinhou que a formação de quadros voltados para a segurança deveria ser de 50 

responsabilidade e competência da Universidade. 4) A Professora Leila informou que na 51 

última quarta-feira realizou-se o lançamento nacional da Frente Escola Sem Partido, no 52 

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Ainda de acordo com a Presidente, o evento 53 

contou com a presença de cerca de 300 pessoas e a participação de várias entidades 54 

nacionais. Destacou que foi debatida a defesa da educação livre, crítica e sem 55 

patrulhamento. Complementou o informe indicando que a referida Frente elaborou um 56 

cronograma de trabalho, no qual estão previstas outras atividades. 5) A Presidente 57 

relatou que foi aprovada uma moção no CONSUNI, proposta pelo Professor José Sérgio 58 

Leite Lopes, em defesa da Associação Brasileira de Antropologia. Complementou, 59 

indicando que o CEPG tratasse, ainda hoje, do tema. A Superintendente Acadêmica de 60 

Pós-Graduação, Professora Andreia Frazão da Silva, fez a leitura da moção, que segue 61 

transcrita: “O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 62 

sessão de 14 de julho de 2016, vem manifestar seu total apoio à Associação Brasileira 63 

de Antropologia (ABA), que, como outras importantes organizações da sociedade civil, 64 

acaba de ter a quebra de seu sigilo fiscal e bancário determinada pela Comissão 65 

Parlamentar de Inquérito (CPI) constituída em 28/10/2015 para “investigar a atuação 66 

da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Instituto Nacional de Colonização e 67 

Reforma Agrária (INCRA) na demarcação de terras indígenas e de remanescentes de 68 

quilombos”. Lembramos que a ABA foi fundada em 1953 nas dependências do Museu 69 

Nacional da UFRJ. A referida CPI tem sido marcada por atos que visam à criminalização 70 

das atividades dos organismos civis que defendem os direitos humanos de povos 71 

indígenas e quilombolas, notadamente no que diz respeito a seus direitos territoriais e 72 

étnicos. Tal fato tem sido posto em evidência pela própria ABA e por outras associações 73 

científicas, como a SBPC – o que certamente suscita a presente investida da CPI. A 74 

comunidade acadêmica não pode deixar de se pronunciar frente a essa clara tentativa 75 

de intimidação e cerceamento tanto das atividades acadêmicas de nossos colegas 76 

antropólogos – muitos dos quais pertencentes às universidades federais, como é o caso 77 

do atual presidente da ABA, o professor da UFRJ Antônio Carlos de Souza Lima – 78 

quanto dos compromissos éticos que têm com as populações com que trabalham. 79 

Entendemos que a ação dirigida contra a Associação Brasileira de Antropologia e outros 80 

organismos civis se insere em um quadro mais amplo de ameaça aos direitos das 81 



populações indígenas e quilombolas. Em lugar de fortalecer os direitos estabelecidos na 82 

Constituição Federal e defender sua plena implementação, a investigação promovida 83 

pela CPI demonstra estar tomando a direção contrária. Suas consequências, portanto, 84 

são nefastas para todos os que acreditamos na importância e urgência de trabalhar por 85 

uma sociedade mais plural e democrática”. 6) A Professora Leila apresentou a nova 86 

Superintendente de Pesquisa da PR-2, Paula Melo, que atuava anteriormente como 87 

Assessora da PR-2. 7) A Professora Leila passou a palavra para a Superintendente 88 

Administrativa da PR-2, Marília Morais Lopes, para prestar esclarecimentos sobre a 89 

liberação do PROAP. A Superintendente Marília informou que o orçamento chegou e que 90 

as unidades gestoras já foram comunicadas. A Professora Leila salientou que, apesar da 91 

boa notícia, é fundamental lembrar que só será recebido cerca de 25% do valor que era 92 

disponibilizado há dois anos. 8) A Presidente lembrou que, como já informado, estão 93 

sendo realizadas reuniões com os Coordenadores de Pós-graduação dos diversos 94 

Centros. De acordo com a Presidente, a reunião com Centro de Letras e Artes (CLA), 95 

que estava marcada para o dia 06/06, não pode ser realizada devido à agenda da 96 

Coordenadora de Pós-graduação do CLA, e foi remarcada para o dia 20/07. Ela também 97 

comunicou que a reunião no FCC também será realizada na próxima semana, no dia 18 98 

de julho. A Professora Leila destacou a importância da presença dos Conselheiros, 99 

especialmente dos representantes dos respectivos Centros, nas referidas reuniões. 100 

Passou-se ao Relato de Processos. A Professora Lygia Dolores Fernandes relatou o 101 

processo nº 057305/15-70, de Clóvis Ricardo Montenegro de Lima, do 102 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) que trata de 103 

Descredenciamento de Docente. A Professora Lygia fez uma síntese do referido 104 

processo, que é um recurso à decisão do PPGCI de descredenciar o interessado. Após 105 

ampla discussão, a Presidente da Câmara de Corpo Docente e Pesquisa leu o parecer 106 

emitido pela Câmara, aqui transcrito: “Após analisar os argumentos do interessado, os 107 

argumentos do PPGCI/IBICT-UFRJ e o parecer ad hoc, a Câmara de Corpo Docente e 108 

Pesquisa (CCDP/CEPG) conclui pela rejeição do recurso contra a decisão da Comissão 109 

Deliberativa e o Colegiado do PPGCI/IBICT-UFRJ de descredenciar Dr. Clóvis Ricardo 110 

Montenegro de Lima”. Colocado em votação, o parecer da Câmara de Corpo Docente e 111 

Pesquisa foi aprovado com uma abstenção. Passou-se à votação da subscrição da 112 

moção aprovada no CONSUNI em defesa da Associação Brasileira de Antropologia. O 113 

Professor Antonio Carlos de Souza Lima agradeceu, por meio do CEPG e da Professora 114 

Leila, ao CONSUNI pela manifestação em favor da Associação Brasileira de Antropologia 115 

e também a sua pessoa. Colocada em votação, a subscrição foi aprovada por 116 

unanimidade. A Professora Leila Rodrigues da Silva deu por encerrada a sessão às onze 117 

horas e trinta e cinco minutos. Para constar, eu, Denilson Santos de Jesus, Secretário do 118 

CEPG, lavrei a ata que, após aprovação, será assinada pela Presidente da sessão, 119 

Professora Leila Rodrigues da Silva, e por mim. 120 

 121 

Denilson Santos de Jesus                               Professora Leila Rodrigues da Silva 122 

        Secretário                                                           Presidente do CEPG 123 


