
 

 

 

 

CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS 
ATA DA REUNIÃO DO DIA VINTE E SEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às dez horas e cinco e 1 

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

sala 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, a Superintendente Acadêmica de Pesquisa da PR-2, Paula 6 

Leite da Cunha e Melo, os Conselheiros Docentes, representantes dos Centros 7 

Universitários,Gregório Malajovich Munoz (CCMN), Luca Roberto Augusto Moriconi 8 

(CCMN), Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA), Beatriz Becker (CFCH), Marcelo Álvaro 9 

da Silva Macedo (CCJE), Orlando Alves dos Santos Jr. (CCJE), Paula Chimenti (CCJE), 10 

Irene de Almeida Biasoli (CCS), Ricardo Augusto de Melo Reis (CCS),Eduardo Antonio 11 

Barros da Silva (CT), Emerson Oliveira da Silva (CT), os Conselheiros Docentes 12 

representantes do Fórum de Ciência e Cultura, Antonio Carlos de Souza Lima, Eliane 13 

Guedes e Lygia Dolores Fernandes, o representante do Campus Macaé, Edison Luis 14 

Santana Carvalho, o representantes Discentes Kleber Nevese o Professor Convidado 15 

Helbert Guedes, do Campus Xerém. Registrou-se a ausência justificada dos 16 

Conselheiros: Fabio Neves (CCJE), Fernando Alves Rochinha (CT), Hebe Signorini 17 

Gonçalves (CFCH), Heitor Siffert Pereira de Souza (CCS), Josefino Cabral Melo Lima 18 

(CCMN),Maria Alice Zarur Coelho (CT), Mariane Campelo Koslisnki (CFCH), Monica 19 

Pereira dos Santos (CFCH) e Rachel Coutinho Marques da Silva (CLA). A Pró-Reitora e 20 

Presidente do CEPG, Professora Leila Rodrigues da Silva, deu início à Sessão pela 21 

apreciação da ata do dia 29 de julho de 2016. Colocada em votação, a referida ata foi 22 

aprovada por unanimidade. A Presidente deu as boas-vindas ao professor Helbert 23 

Guedes, que acompanhará às sessões do CEPG, como convidado, até que seja 24 

formalizada a representação do Campus Xerém no referido Conselho. Passou-se ao 25 

Expediente. 1) A Professora Leila informou que foi apresentado na reunião do 26 

CONSUNI do dia 25 de agosto relatório detalhado acerca do orçamento da UFRJ, com 27 

ênfase para os cortes anunciados para o ano de 2017. Em referência a este documento, 28 

a Professora Leila ressaltou a gravidade do quadro, destacando, dentre outros aspectos, 29 

o aumento da despesa com energia, que, nos últimos anos, tornou-se mais cara; o 30 

contingenciamento das verbas de custeio; o corte no orçamento para a assistência 31 

estudantil, e a atitude do MEC e do Ministério do Esporte em relação ao LBCD, que 32 

repassaram à UFRJ apenas uma parte do que estava acordado. A Pró-Reitora solicitou a 33 

leitura do referido relatório, bem como sua divulgação. Informou também que a 34 

discussão do relatório se associou à aprovação, pelo CONSUNI, da moção intitulada 35 



 

 

“Em Defesa do Orçamento Público das Universidades Federais”, que foi lida pela 36 

Superintendente Administrativa da PR-2, Marília. 2) A Presidente informou que houve 37 

um corte de cerca de 25% no número de bolsas PIBIC destinadas à UFRJ pelo CNPq. 38 

Explicou que, com o referido corte, poucos professores foram contemplados com duas 39 

cotas. Acrescentou que há uma reserva técnica que será usada para, ao menos 40 

parcialmente, minimizar os efeitos da diminuição do número de bolsas. Destacou, 41 

ainda, que foi aprovada no CONSUNI, reunido no dia 25 de agosto, uma moção 42 

específica sobre o assunto, que será apresentada no expediente, a fim de que os 43 

conselheiros avaliem a possibilidade de referendá-la. 3) A Superintendente Acadêmica 44 

de Pós-Graduação da PR-2, Professora Andréia, informou que a CAPES já divulgou o 45 

calendário de avaliação de 2017, que, dentre outros aspectos, fixa a data final para a 46 

homologação dos dados do coleta encaminhados por meio da Plataforma Sucupira pelas 47 

Pró-reitorias. De acordo com a Professora Andréia, como é preciso ter um intervalo 48 

entre o envio dos dados e a homologação, pois esse processo gera eventuais dúvidas e 49 

problemas, fixou-se um calendário interno. Neste sentido, o reenvio dos dados de 2013 50 

a 2015 via Plataforma Sucupira deverá ser feito pelos Programas até o dia 03 de 51 

fevereiro de 2017, e o envio do Coleta 2016, até o dia 24 de fevereiro de 2017. 4) A 52 

Professora Leila comunicou que, segundo informação veiculada pelo Fórum de Pró-53 

Reitores, no próximo ano a submissão de novos Cursos de Pós-graduação deverá ser 54 

realizada no mês de setembro. Sublinhou que ainda é necessário aguardar a 55 

comunicação oficial pela CAPES. Ainda sobre o tema, a Presidente ressaltou a 56 

importância da organização de um calendário interno que permita uma avaliação sobre 57 

a pertinência da criação de novos cursos, bem como o acompanhamento da montagem 58 

das propostas. 5) A Professora Leila informou que a cerimônia de entrega do Prêmio 59 

Gilberto Velho de Teses da UFRJ foi realizada no dia 24 de agosto passado. Participaram 60 

da cerimônia de premiação, além dos alunos vencedores e seus respectivos 61 

orientadores, representantes do Parque Tecnológico, que financiou o Prêmio, e da PR2. 62 

6) A Superintendente de Pós-Graduação da PR-2, Professora Andréia, relatou que foi 63 

enviado para os Programas que atuam na área de Educação e de Ensino uma chamada 64 

para o Prêmio da Fundação Péter Murányi 2017, que tem apoio da CAPES e do CNPq, 65 

dentre outras entidades. De acordo com a Professora Andréia, a edição desse ano 66 

contemplará especificamente trabalhos elaborados na área de Educação, razão pela 67 

qual só foram encaminhados e-mails para Programas da referida área. Acrescentou que 68 

a UFRJ poderá indicar até dois trabalhos para concorrer ao prêmio. O Professor Marcelo 69 

Álvaro da Silva Macedo indagou se o referido prêmio é voltado para programas da área 70 

de Educação ou para trabalhos na área de Educação. A Professora Andréia esclareceu 71 

que o edital estabelece que o prêmio se dirige a trabalhos realizados na área de 72 

educação. A Professora Leila considerou a observação do Professor Marcelo 73 

absolutamente pertinente e sublinhou que o referido e-mail será encaminhado para 74 

todos os Programas. 7) A Professora Leila informou que a realização do Encontro 75 

Ensino de Artes, prevista inicialmente para setembro, foi transferida para novembro. 8) 76 

Com relação ao Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), a Presidente 77 

informou que foi encaminhado para os coordenadores mensagem solicitando a previsão 78 



 

 

do uso da cota de 12 meses pelos Programas. A Professora Leila esclareceu que este 79 

pedido se relaciona a uma recomendação da CAPES de que as Pró-Reitorias organizem 80 

internamente a utilização das referidas cotas, a fim de que seja possível realizar 81 

eventuais redistribuições, objetivando o uso integral das cotas. 9) A Superintendente de 82 

Pós-Graduação da PR-2, Professora Andréia, comunicou que o CNPq fez uma chamada 83 

para a realização de ajustes nos grupos de pesquisa registrados no Diretório de Grupos 84 

de Pesquisa do CNPq (DGP), visando o Censo 2016. Esclareceu que como os grupos 85 

precisam ser certificados pela PR2, foi fixado o dia 17 de outubro de 2016 como prazo 86 

final interno para a efetivação de tais alterações. Destacou que os grupos que não 87 

forem atualizados não serão certificados. Sublinhou, ainda, que a PR2 decidiu 88 

aproveitar a ocasião para incentivar o registro de grupos de pesquisa institucionalmente 89 

organizados e em funcionamento na UFRJ, mas que ainda não foram inscritos no DGP. 90 

Assim, foram sistematizados procedimentos internos para a realização de inclusão de 91 

novos grupos no DGP tanto por quem já é líder quanto para aqueles que ainda não 92 

estão inscritos como tal no diretório. O Professor Helbert Guedes informou que o 93 

Campus Xerém não está registrado como unidade autônoma na PR-2, mas vinculado ao 94 

Instituto de Biofísica. Por isto, considera que seria interessante que o Campus pudesse 95 

ser listado separadamente para alocar os docentes e seus grupos de pesquisa. A 96 

Professora Leila explicou que tal questão não se vincula diretamente ao tema do 97 

registro no DGP. 10) A presidência comunicou que a Divisão Financeira da PR-2 faz um 98 

acompanhamento semanal do uso do PROAP pelos Programas. De acordo com a 99 

Professora Leila, o último levantamento feito, no dia 23/08, indicou que muitos 100 

Programas ainda não utilizaram nenhum percentual da verba. Neste sentido, solicitou 101 

aos conselheiros que levassem a questão aos seus centros com a perspectiva de que os 102 

coordenadores fossem lembrados acerca dos prazos para tal utilização. 11) O Professor 103 

Aloysio Moraes Rego Fagerlande demonstrou preocupação com relação às bolsas do 104 

PIBIC Ensino Médio, tendo em vista que os alunos do terceiro ano terminarão em breve 105 

o ano letivo, e, com isso, perderão a bolsa. A Professora Leila explicou que foi feito um 106 

planejamento interno para alocação dos alunos selecionados, que, porém, ainda não foi 107 

finalizado. Acrescentou que está prevista a participação no CEPG tanto do Coordenador 108 

do Programa PIBIC quanto da Coordenadora do Programa PIBIC Ensino Médio, para 109 

tratar desta, dentre outras questões. Passou-se à Ordem do Dia – Resultado do Edital 110 

Professor Visitante Adjunto(PVA) e Professor Visitante Sênior (PVS). A Professora Lygia 111 

Dolores Fernandes, Presidente da Câmara de Corpo Docente e Pesquisa, fez a 112 

apresentação do relatório da análise dos pedidos de PVA e PVS, indicando os Programas 113 

aprovados. No edital PVA, foram aprovados os processos dos Programas de 114 

Arqueologia, Astronomia, Ciências Farmacêuticas, Ciências Morfológicas, 115 

Engenharia Química e Fisiologia. Os Programas, com os referidos candidatos 116 

aprovados no edital PVS, foram: Economia da Indústria e da Tecnologia – 117 

Lionello Franco Punzo, Engenharia Civil – Krishna Moothy Ravi, Letras 118 

Vernáculas – Albert Rilliand e Educação – Antonio Manuel Seixas Sampaio da 119 

Novoa. Após a apresentação do relatório, alguns conselheiros apresentaram dúvidas e 120 

observações relacionadas aos critérios de hierarquização dos processos, estabelecendo-121 



 

 

se, portanto, a necessidade os referidos editais sejam revistos para a próxima seleção 122 

de professores visitantes. Após ampla discussão, chegou-se a seguinte proposta: 123 

aprovação e homologação do relatório e resultado apresentado pela Câmara. Em caso 124 

de apresentação de recurso, a Câmara de Corpo Docente e Pesquisa apresentará a 125 

classificação dos processos de PVA, que será objeto de apreciação pelo CEPG. A 126 

proposta, colocada em votação, foi aprovada com unanimidade. A Professora Leila 127 

relatou que foram encaminhadas cinco solicitações relativas ao edital Professor Visitante 128 

Sênior. Dentre estas, a submetida pela Escola de Serviço Social não apresentou um dos 129 

documentos de aprovação na unidade. A Presidente confirmou à Câmara de Corpo 130 

Docente e Pesquisa que, como só haviam quatro processos completos de PVS, a vaga 131 

resultante deveria ser deslocada para o edital PVA, que havia recebido um maior 132 

número de pedidos. Contudo, como o edital prevê uma reserva técnica para a Pró-133 

reitoria, a Professora Leila considerou importante eventualmente contemplar esse 134 

pedido, por se tratar de um processo PVS e porque não haveria qualquer 135 

comprometimento das vagas estabelecidas em ambos os editais. A Professora Leila 136 

informou que relatou à Câmara de Corpo Docente e Pesquisa sobre a sua decisão, 137 

solicitando que fosse feita a análise de mérito do processo, o que não foi considerado 138 

necessário pela câmara. Após solicitação da documentação pendente à unidade, a 139 

própria Presidente analisou o pedido, reconhecendo seu mérito acadêmico. A Professora 140 

Leila esclareceu que, conforme edital, o uso da reserva técnica deveria ser homologado 141 

pelo CEPG. Assim, submeteu o uso da reserva técnica à votação, destacando que a 142 

contratação do pesquisador visitante sênior, neste caso, estaria condicionada à liberação 143 

de mais uma vaga pela PR-4, o que foi aprovado com três abstenções. A Presidente 144 

passou a apresentar a moção aprovada no CONSUNI contra o corte de recursos do 145 

PIBIC, cujo texto segue a seguir: “O CONSUNI da UFRJ, reunido em sessão no dia 25 146 

de agosto de 2016, manifesta a sua apreensão com a redução de cerca de 25% dos 147 

recursos destinados aos Programas Institucionais de Iniciação Científica pelo CNPq. Há 148 

décadas, tais programas têm assumido importante papel na formação de jovens 149 

estudantes, iniciando-os na pesquisa e estimulando-os a dar continuidade às suas 150 

trajetórias acadêmicas na pós-graduação. No âmbito da UFRJ, centenas de alunos 151 

foram e têm sido acompanhados por experientes pesquisadores, ampliando interesse 152 

discente pela investigação desde os primeiros períodos da graduação. Nos últimos anos, 153 

como resultado de esforços institucionais, registra-se progressivo aumento da demanda 154 

por bolsas de IC por nossos docentes que, cada vez mais qualificados, dedicam-se à 155 

formação acadêmica dos discentes. Mantendo-se aquela redução, o sucesso dos 156 

programas, seja em relação aos estudantes, seja em relação aos pesquisadores 157 

orientadores, estará seriamente comprometido. O CONSUNI denuncia a gravidade da 158 

situação e alerta para os prejuízos decorrentes para o Sistema Nacional de Ciência, 159 

Tecnologia e Inovação e para o futuro da pesquisa no país. Assim, insta 160 

veementemente o CNPq a reconsiderar o corte orçamentário aplicado aos Programas 161 

Institucionais de Iniciação Científica”. Após a leitura, a Professora Leila submeteu à 162 

votação a reafirmação, pelo CEPG, da referida moção. A proposta foi aprovada por 163 

unanimidade. Como não houve relato de processos, a Professora Leila Rodrigues da 164 



 

 

Silva deu por encerrada a sessão às doze horas. Para constar, eu, Denilson Santos de 165 

Jesus, Secretário do CEPG, lavrei a ata que, após aprovação, será assinada pela 166 

Presidente da sessão, Professora Leila Rodrigues da Silva, e por mim. 167 

 168 

Denilson Santos de Jesus              Professora Leila Rodrigues da Silva 169 

        Secretário                                                           Presidente do CEPG 170 


