
 

 

CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS 
ATA DA REUNIÃO DO DIA NOVE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS 

Aos nove dias do mês de setembro 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, 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), Josefino Cabral Melo Lima (CCMN), 8 

Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA), Doris Clara Kosminsky (CLA), Rachel Coutinho 9 

Marques da Silva (CLA), Hebe Signorini Gonçalves (CFCH), Mariane Campelo Koslisnki 10 

(CFCH), Monica Pereira dos Santos (CFCH), Orlando Alves dos Santos Jr. (CCJE), Paula 11 

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

Ricardo Augusto de Melo Reis (CCS), Eduardo Antonio Barros da Silva (CT), Emerson 13 

Oliveira da Silva (CT), Fernando Alves Rochinha (CT), os Conselheiros Docentes 14 

representantes do Fórum de Ciência e Cultura, Antonio Carlos de Souza Lima e Lygia 15 

Dolores Fernandes, os representantes Discentes Kleber Neves e Mariáh Martins. 16 

Registrou-se a ausência justificada dos Conselheiros: Beatriz Becker (CFCH), Edison Luis 17 

Santana Carvalho (MACAÉ), Eliane Guedes (FCC), Fabio Neves (CCJE), Maria Alice Zarur 18 

Coelho (CT). A Pró-Reitora e Presidente do CEPG, Professora Leila Rodrigues da Silva, 19 

deu início à Sessão pela apreciação da ata do dia 26 agosto de 2016. Colocada em 20 

votação, a referida ata foi aprovada com três abstenções. Passou-se ao Expediente. 21 

1) A Presidente do CEPG informou que no dia dois de setembro do corrente se reuniu 22 

com os presidentes das Câmaras para discutir a dinâmica das reuniões, o 23 

funcionamento das câmaras e as atividades das comissões especiais e grupos de 24 

trabalho formados no âmbito do CEPG. 2) A Professora Leila informou que a 25 

sistemática para inscrição de alunos no PIBIC Voluntário, modalidade prevista no edital 26 

PIBIC 2016, é igual a dos bolsistas, inclusive no tocante às datas, ou seja, de 01 a 08 27 

de cada mês. Explicou que os participantes do PIBIC Voluntário terão as atribuições e o 28 

status dos alunos remunerados com bolsas. Destacou a importância de se registrar os 29 

alunos, o que permitirá identificar a demanda pelo PIBIC que, devido aos cortes, não 30 

pode ser totalmente atendida. 3) A Professora Leila informou que a Capes divulgou o 31 

calendário 2017 para o APCN, o MINTER e o DINTER, sublinhando que, diferentemente 32 

do usual, as inscrições foram deslocadas para o mês de setembro de 2017. Passou-se à 33 

Ordem do Dia.  – Apresentação do Cronograma de Atividades do Grupo de Trabalho 34 

de Ações Afirmativas.  A Professora Monica Pereira dos Santos comunicou que foi 35 

confeccionado um calendário de ações até o fim do ano. Explicou que em setembro e 36 

outubro será finalizado o levantamento materiais produzidos no âmbito da UFRJ e em 37 

outras universidades federais e estaduais no Brasil sobre o tema. Sublinhou que alguns 38 

documentos já foram reunidos e começaram a ser estudados pelo Grupo de Trabalho. 39 

Acrescentou que em novembro será finalizada a análise dos materiais coletados e será 40 



produzido um relatório detalhado dos trabalhos do grupo, que será apresentado ao 41 

CEPG em dezembro. Ressaltou que o Grupo de Trabalho está ciente que a portaria do 42 

MEC deu como prazo final para encaminhamento de propostas o mês de agosto, porém 43 

não foi possível cumpri-lo. Finalizou destacando que algumas reuniões com 44 

especialistas, tanto da UFRJ como da UERJ, foram agendadas e que estão planejadas 45 

reuniões via skype com pessoal de outras universidades públicas de outros estados. O 46 

Professor Antonio Carlos de Souza Lima ressaltou que é importante para a discussão ter 47 

clareza sobre qual é a política da UFRJ para ações afirmativas na graduação e, portanto, 48 

o Grupo de Trabalho necessita de dados. A Professora Leila esclareceu que a solicitação 49 

dos dados foi feita formalmente e tão logo estejam disponíveis serão repassados ao 50 

Grupo de Trabalho. Passou-se ao segundo item– Apresentação do Cronograma de 51 

Atividades da Comissão para o estudo da distribuição das verbas PROAP e PROEX. O 52 

Professor Fernando Alves Rochinha, em nome do presidente da comissão, Professor 53 

Marcelo Álvaro da Silva Macedo, informou que ainda não foi possível avançar muito nos 54 

estudos sobre as verbas Capes para a Pós-graduação, destacando que no prazo de 30 a 55 

45 dias será produzido um relatório a ser submetido à análise pelo Conselho. Passou-se 56 

ao terceiro ponto – Formação de Grupo de Trabalho para Estudo e Acompanhamento 57 

da Pós-Graduação Stricto Sensu. A Professora Leila apresentou a proposta de formação 58 

de um grupo de trabalho para estudo e acompanhamento da pós-graduação stricto 59 

sensu. Durante a exposição, destacou que, a partir das reuniões com os presidentes de 60 

câmaras, concluiu que seria pertinente constituir um grupo de trabalho que tivesse um 61 

caráter mais permanente, em um primeiro momento para atuar por um ano, a fim de 62 

identificar os principais problemas da pós-graduação, com a perspectiva de subsidiar o 63 

CEPG na construção de estratégias de superação dos referidos problemas. Explicou que 64 

o grupo de trabalho teria como foco somente a pós-graduação stricto sensu e que 65 

estudo do lato sensu seria discutido em outro momento. O Professor Orlando Alves dos 66 

Santos Jr. questionou se o referido grupo teria a função de assessorar a Pró-Reitoria de 67 

Pós-Graduação e Pesquisa, tendo em vista ser tarefa básica deste Conselho o 68 

acompanhamento da Pós-graduação na UFRJ. Acrescentou, ainda, que é necessário 69 

construir uma agenda para o CEPG pensar políticas para a Pós-graduação da UFRJ. A 70 

Professora Leila explicou que um dos objetivos do Grupo de Trabalho é auxiliar o CEPG 71 

a construir uma agenda, com levantamento de dados, identificação de questões e 72 

proposições. Na sequência, passou à leitura de possíveis atribuições do Grupo de 73 

Trabalho. Ressaltou que não haveria sentido no funcionamento deste grupo na 74 

condição de Grupo de Trabalho para assessorar a Pró-Reitoria, já que cabe ao CEPG a 75 

definição das políticas a serem desenvolvidas para a PG na UFRJ. Após amplo debate 76 

sobre o tema, durante o qual diversos conselheiros apresentaram suas visões sobre o 77 

papel do referido Grupo de Trabalho e sua relação com o CEPG, o conselheiro Orlando 78 

destacou que não havia mais dúvidas sobre o papel do referido grupo e que se tratava 79 

somente de uma questão de encaminhamento. Assim, solicitou que a Presidente do 80 

CEPG enviasse aos Conselheiros a lista de atribuições anteriormente lida e a proposição 81 

de nomes para compor o Grupo de Trabalho para que pudessem ser objeto de 82 

discussão e votação na próxima sessão. A proposta foi imediatamente incorporada pela 83 

Presidência do CEPG. Passou-se ao último ponto de pauta. Recurso Edital PVA. A 84 

Professora Leila informou que foi recebido um recurso referente ao Edital PVA e passou 85 

a palavra a Professora Lygia Dolores Fernandes, Presidente da Câmara de Corpo 86 

Docente e Pesquisa, que fez a leitura do parecer referente ao recurso apresentado na 87 

forma que segue: “Em resposta ao recurso solicitado pelo Programa de Pós-Graduação 88 

em Ciências Biológicas - Biofísica/UFRJ referente aos Editais CEPG 127/2016 e a CEPG 89 

152/2016 (Retificação), a Câmara de Corpo Docente e Pesquisa (CCDP) apresenta 90 



as seguintes considerações: Houve um erro de digitação na tabela com os resultados 91 

exibida para o plenário por parte da Profa. Lygia Fernandes. Entretanto, o referido erro 92 

foi apontado durante a discussão para a aprovação do relatório final e corrigido antes 93 

de sua aprovação. A proposta do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas - 94 

Biofísica envolve vários subprojetos em áreas diversas, de forma que, dada a sua 95 

abrangência e falta de escopo priorizado, não fica claro o impacto que a contratação de 96 

um professor visitante poderia trazer a um programa de já reconhecida excelência 97 

acadêmica. Em conformidade às diretrizes do edital, o grau de excelência de um 98 

determinado programa de pós-graduação não constitui parâmetro determinante 99 

na qualificação das propostas. O cronograma proposto prevê a conclusão do projeto em 100 

uma escala de tempo de dois anos, não sendo estabelecido o que se espera após 12 101 

meses. A renovação do contrato para período adicional de doze meses depende de uma 102 

nova avaliação pelo CEPG. O PPG Ciências Biológicas - Biofísica não recebeu vagas nos 103 

últimos 2 anos, e, portanto, não foi sujeito à colocação nas últimas posições com base 104 

neste quesito. Cabe ressaltar que nenhum programa contemplado no edital recebeu 105 

vaga nos últimos dois anos. A CCDP não elabora pareceres, mas avalia as propostas 106 

enviadas e os pareceres externos, classificando as mesmas. O parecer ad hoc segue no 107 

anexo I e a classificação no anexo II. Pelos motivos expostos acima, a CCDP indefere o 108 

pedido de recurso”. Após ampla discussão, a resposta ao recurso foi colocada em 109 

votação e o parecer da Câmara de Corpo Docente e Pesquisa foi aprovado com um voto 110 

contrário. Antes de finalizar a sessão a Presidente explicou que, conforme a nova 111 

sistemática estabelecida em concordância com os presidentes de câmaras, na próxima 112 

semana haverá sessão de trabalho e, na seguinte, será Sessão Ordinária, com a 113 

presença do Coordenador do PIBIC. Como não houve relato de processos, a Professora 114 

Leila Rodrigues da Silva deu por encerrada a sessão às doze horas e dez minutos. Para 115 

constar, eu, Denilson Santos de Jesus, Secretário do CEPG, lavrei a ata que, após 116 

aprovação, será assinada pela Presidente da sessão, Professora Leila Rodrigues da 117 

Silva, e por mim. 118 

 119 

Denilson Santos de Jesus                                        Professora Leila Rodrigues da Silva 120 

        Secretário                                                                Presidente do CEPG 121 


