
 

 
 
 

CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS 
ATA DA REUNIÃO DO DIA QUATRO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às dez horas, o Conselho 1 

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

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

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), Luca Moriconi (CCMN), Marcelo 7 

Byrro Ribeiro (CCMN), Doris Clara Kosminsky (CLA), Beatriz Becker (CFCH), Mariane 8 

Campelo Koslisnki (CFCH), Fabio Freitas (CCJE), Marcelo Alvaro de Macedo (CCJE), 9 

Orlando Alves dos Santos Jr. (CCJE), Paula Chimenti (CCJE), Heitor Siffert Pereira de 10 

Souza (CCS), Mario Alberto Cardoso da Silva Neto (CCS), Eduardo Antônio Barros da 11 

Silva (CT), Emerson Oliveira da Silva (CT), Fernando Alves Rochinha (CT), Maria Alice 12 

Zarur Coelho (CT), os Conselheiros Docentes representantes do Fórum de Ciência e 13 

Cultura, Antônio Carlos de Souza Lima, Eliane Guedes, Lygia Santiago Fernandes e 14 

Marcela Laura Monné, o representante do Campus MACAÉ Edison Luís Santana 15 

Carvalho, os representantes dos Técnicos-Administrativos Sidney de Castro Oliveira e 16 

Marcia de Oliveira Cardoso e o representante Discente Kleber Neves. Registrou-se a 17 

ausência justificada dos Conselheiros: Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA), Hebe 18 

Signorini Gonçalves (CFCH), Irene Biasoli (CCS), Josefino Cabral Melo Lima (CCMN), 19 

Mônica Pereira dos Santos (CFCH) e Ricardo Augusto de Melo Reis (CCS). A Pró-Reitora 20 

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

apreciação das atas dos dias 07 e 14 de outubro de 2016. Colocadas em votação, as 22 

referidas atas foram aprovadas por unanimidade. Passou-se ao Expediente. 1) A 23 

Presidente do CEPG apresentou e deu boas vindas aos novos Conselheiros, Sidney de 24 

Castro Oliveira, membro Efetivo, e Márcia de Oliveira Cardoso, membro Suplente, 25 

representantes dos Técnico-Administrativos. 2) A Professora Leila destacou que a 26 

Semana de Integração Acadêmica (SIAc) foi um sucesso. Acrescentou que mesa de 27 

abertura contou com a presença de todas as Pró-Reitorias envolvidas e que foi 28 

ministrada uma conferência pelo Reitor. No encerramento, realizado imediatamente 29 

após uma reunião de avaliação com todos os Coordenadores dos Centros, foi realizado 30 

um balanço da atividade, qualificada como positiva pela efetiva integração propiciada, a 31 

despeito das dificuldades enfrentadas, tendo em vista, sobretudo, o incêndio. 3) A 32 

Presidente relatou que durante a SIAc foi realizada uma mesa redonda para discutir as 33 

ações afirmativas na universidade na Escola de Serviço Social. De acordo com a 34 

Presidente, o evento contou com a participação do Conselheiro Luís Berner, integrante 35 

do GT de Ações Afirmativas, e da própria Pró-Reitora. Ao final da atividade concluiu-se 36 

sobre a necessidade de um posicionamento deste Conselho no que diz respeito ao 37 



referido tema. 4) A Professora informou que foi realizada uma reunião com os 38 

presidentes das Comissões de Pós-Graduação e Pesquisa (CPGP), no dia 25 de outubro, 39 

que contou com a presença dos Conselheiros Marcelo Alvaro de Macedo, Marcelo Byrro 40 

Ribeiro e Paula Chimenti e de alguns coordenadores de cursos de pós-graduação lato 41 

sensu. Na reunião foram destacadas, sobretudo, as pendências em relação às cerca de 42 

350 turmas que ainda não foram finalizadas e o papel dos CPGPs no acompanhamento 43 

dos cursos lato sensu. Sublinhou que, em especial no tocante aos cursos pagos, a não 44 

emissão do diploma envolve a lei do consumidor. Acrescentou que, no futuro, seria 45 

interessante formar um grupo de trabalho para o estudo específico da Pós-Graduação 46 

Lato Sensu. 5) A Pró-Reitora comunicou que foram enviadas aos Conselheiros duas 47 

moções aprovadas no CONSUNI da semana passada; uma relacionada aos cortes das 48 

bolsas de produtividade e outra à reestruturação do MCTIC, a fim de alocar órgãos 49 

como CNPq, FINEP, Agência Espacial da Comissão Nacional de Energia Nuclear e o 50 

Gabinete do MCTIC sob a Coordenação Geral de Serviços Postais de Governança e 51 

Acompanhamento de Empresas Estatais e Entidades Vinculadas. Ressaltou que diversas 52 

outras entidades protestaram, como a SBPC, a ABC e a ABA. Sublinhou que a redução 53 

das verbas e os cortes das bolsas são aspectos que fazem parte do mesmo conjunto. 54 

Acrescentou que vivemos em uma conjuntura bastante adversa, e que, a despeito dos 55 

protestos, não há um questionamento articulado. 7) O Conselheiro Antônio Carlos de 56 

Souza Lima informou que no jornal da SBPC do dia 03 de novembro foi publicada outra 57 

nota relativa aos recursos dos INCTs. Destacou que é importante estar atento à fala do 58 

presidente do CNPq, não mais interino, Professor Marcelo Morales, que garantiu que os 59 

recursos dos INCTs seriam mantidos. Acrescentou que no Projeto de Lei Orçamentária 60 

Anual (PLOA) do ano passado, os recursos para o CNPq seriam na ordem de 1 bilhão e 61 

oitocentos milhões de reais, mas só foram executados 1 bilhão e quinhentos milhões de 62 

reais. Ressaltou que o previsto no PLOA para o ano que vem é 1 bilhão e trezentos 63 

milhões de reais, um valor ainda menor.  Finalizou realçando que os valores do PLOA 64 

são sempre acima da execução real. 8) Com relação ao INCT, a Professora Leila 65 

destacou que na semana passada saiu o resultado da chamada universal de 2014 e, 66 

pelo menos até que recursos sejam julgados, sete projetos envolvendo docentes e 67 

pesquisadores da UFRJ foram contemplados. 9) O Professor Marcelo Alvaro de Macedo 68 

informou que esteve em Brasília, no Comitê de Assessoramento da área de 69 

Administração e Ciências Contábeis e Economia, e que no dia da reunião com o 70 

Presidente interino do CNPq, alguns pontos chamaram a sua atenção. O primeiro 71 

referente aos editais universais de 2014 e de 2016, que precisavam ser resolvidos o 72 

quanto antes. Em relação ao Edital Universal de 2014 ainda existem aproximadamente 73 

63 milhões de reais de recursos não repassados aos contemplados. Acrescentou que, 74 

segundo o Presidente interino, tais recursos não foram repassados porque provém da 75 

FINEP. Quanto ao Edital Universal de 2016, recebeu submissões, mas ainda não teve 76 

seu resultado publicado. Ressaltou que, portanto, não seria surpresa se o referido edital 77 

fosse cancelado. Outro ponto ressaltado pelo Conselheiro foi a ideia de que as bolsas de 78 

produtividade poderiam ser transformadas em uma espécie de selo de qualidade 79 

concedido ao pesquisador, sem repasse de recursos. A Professora Leila argumentou que 80 



a ideia de um selo de qualidade já está disseminada. Acrescentou que em resposta à 81 

chamada universal do INCT de 2014, 345 propostas foram submetidas. Destas, 252 82 

receberam recomendação e só 101 projetos foram selecionados. Segundo informação 83 

do CNPq, as propostas recomendadas, mas não selecionadas, poderão solicitar um selo 84 

INCT que os credenciará para a busca de financiamentos. A Presidente avaliou este fato 85 

como grave e preocupante. 10) Ainda com relação aos cortes, a Professora Leila 86 

comunicou que o MEC não repassou parcelas do orçamento aprovado para a UFRJ. 87 

Destacou que a UFRJ recebeu uma notificação da Light informando que as contas de 88 

luz venceram há quatro meses e que, se não houver pagamento, a energia elétrica será 89 

cortada. Acrescentou que assim como a conta da Light, existem também contas em 90 

atraso com as empresas que mantém os serviços terceirizados da limpeza e de 91 

vigilância. 11) A Presidente informou que estão disponíveis em uma homepage 92 

informações referentes ao Primeiro Encontro O Ensino de Artes na Formação 93 

Universitária, que acontecerá em novembro. De acordo com a Presidente, trata-se de 94 

um evento que envolve as PRs acadêmicas e o Fórum de Ciência e Cultura. Ressaltou 95 

que todos estão convidados a emitirem opiniões com relação ao site e a atividade. 12) 96 

O último informe da presidência tratou do resultado da avaliação do Curso de Mestrado 97 

Profissional Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento do NUPEM, que não foi aprovado 98 

pela CAPES, obtendo o conceito 1 em sua avaliação. De acordo com a Professora Leila, 99 

em linhas gerais, a proposta ficou caracterizada muito mais como uma proposta de 100 

cunho acadêmico do que como mestrado profissional, solicitando uma análise mais 101 

detalhada pela CAAC para um posterior debate no plenário. 13) O Professor Fernando 102 

Alves Rochinha se despediu do CEPG, agradecendo a todos e desejando sucesso ao 103 

CEPG em um momento tão difícil. 14) O Professor Eduardo Antônio Barros da Silva 104 

aproveitou a oportunidade para também se despedir do CEPG. Destacou que foram 7 105 

anos produtivos e de ótimo convívio. Acrescentou que o CEPG desenvolve um trabalho 106 

relevante para a universidade. Agradeceu a todos e ressaltou o desejo de continuar 107 

contribuindo de outras formas com o CEPG. A Presidente agradeceu a contribuição dos 108 

Conselheiros, ressaltando que o Professor Rochinha se despede do CEPG, mas o CEPG 109 

não se despede do mesmo, tendo em vista que o Professor Rochinha integra o Grupo 110 

de Trabalho do CEPG para Estudo e Acompanhamento da Pós-Graduação Stricto Sensu. 111 

Também sublinhou que o oferecimento do professor Eduardo não será esquecido. 15) 112 

O Professor Marcelo Alvaro de Macedo informou que por decisão do Decano do CCJE a 113 

CPGP que era do alocada no CCJE foi extinta. Acrescentou que em função da referida 114 

decisão, os diretores de unidades do CCJE e os Coordenadores de Pós-Graduação estão 115 

se mobilizando para compor uma nova CPGP. O Professor Fábio Freitas acrescentou 116 

que, em sua opinião, a decisão foi tomada de forma inadequada, tendo em vista não se 117 

tratar de uma atribuição do Decano iniciar e encerrar uma CPGP. A Professora Leila 118 

esclareceu que conversou com o Decano, e que ele não considerava pertinente a 119 

instalação da CPGP junto a Decania. A Professora Paula Chimenti declarou que apesar 120 

da forma abrupta como foi encerrado, acredita que a criação de uma nova CPGP, com 121 

uma nova organização, será positivo. 16) A Professora Lygia Santiago Fernandes 122 

informou que a Professora Luci de Sena Vale, de 72 anos, líder de pesquisa na área de 123 



Etnobotânica, docente do Programa de Pós-Graduação em Botânica do Museu Nacional, 124 

encontra-se com problemas graves de visão.  Acrescentou que a substituição da 125 

referida docente é necessária, com urgência, pois, se ela se aposentar ou entrar de 126 

licença médica, a sua linha de pesquisa fechará. A Professora Leila destacou que é 127 

pertinente apresentar tais problemas para este Conselho, para que se tornem públicos, 128 

acrescentando que as dificuldades que existem em relação à mobilização relacionam-se 129 

com a circulação precária de informações. Comunicou que existe um pleito para a 130 

realização de concursos para as áreas que estão ameaçadas de extinção. Finalizou, 131 

solicitando aos Conselheiros que avaliem a possibilidade de divulgar situações 132 

semelhantes sobre as quais tenham conhecimento. 17) A Professor Doris Clara 133 

Kosminsky aproveitou a oportunidade para informar a situação do prédio da Reitoria. 134 

De acordo com a Conselheira os programas de pós-graduação estão dando aulas em 135 

outras unidades enquanto a graduação continua sem atividades. Esclareceu que a ideia 136 

é utilizar os espaços do térreo e do segundo andar, que, porém, mostraram-se 137 

inadequados. Finalizou questionando que o laudo do incêndio deveria estar exposto no 138 

site da UFRJ. A Professora Leila acrescentou que muitas reuniões foram realizadas para 139 

tratar do tema. Explicou que, dentre outras preocupações, buscou-se organizar a 140 

retomada do reinício das aulas para o dia 07 de novembro. Com relação ao laudo, a 141 

Presidente informou que o laudo existe, mas não foi publicado porque o responsável, o 142 

professor Alexandre Landesman, desejava ainda fazer os últimos ajustes no texto, mas 143 

que ele foi apresentado durante a semana em uma reunião. Com relação à Pós-144 

Graduação, a Presidente esclareceu que na primeira reunião realizada com os 145 

coordenadores da FAU e EBA, ficou caracterizado que não houve prejuízo das aulas, 146 

embora exista preocupação com relação à reativação dos laboratórios. A Professora 147 

Leila destacou que a maior preocupação se relaciona aos prazos junto a CAPES e ao 148 

CNPq e que ficou acordado que os Coordenadores encaminhariam todas as solicitações 149 

necessárias para a PR-2 reforçar os pleitos. Passou-se à Ordem do Dia. Cronograma 150 

de Atividades do Grupo de Trabalho para Estudo e Acompanhamento da PG Stricto 151 

Sensu – Professora Maria Alice Zarur Coelho. A Presidente do GT, Professora Maria 152 

Alice, destacou os principais temas sobre os quais o GT irá trabalhar, a partir do 153 

levantamento de dados na GEOCAPES e Sucupira: sobreposição de áreas, novas áreas 154 

para investimento; inserção docente; mestrado profissional; programas em rede; 155 

internacionalização; infraestrutura; relação docente/discentes; evasão discente, etc. 156 

Após a apresentação, a Presidente do CEPG abriu para esclarecimentos e debates. A 157 

Professora Walcy Santos, que faz parte do referido Grupo, informou sobre as 158 

dificuldades em levantar dados sobre os mestrados profissionais e os programas em 159 

rede. O Professor Antônio Carlos de Souza Lima destacou que, por questão de 160 

sobrevivência, será preciso protestar e imaginar estratégias de sobrevivência que não 161 

deverão ser dependentes dos financiamentos da CAPES ou CNPq e nem impor 162 

pagamento de taxas. A Professora Leila explicou que, dentre outras preocupações, a 163 

criação deste Grupo de Trabalho está diretamente relacionada aos temas que o 164 

Professor Antônio Carlos levantou. A ideia geral é reorganizar para fortalecer. O 165 

Professor Fabio Freitas destacou a importância do mapeamento das lacunas nas quais 166 



não existem programas consolidados. A Professora Maria Alice esclareceu que tais 167 

lacunas existem e devem ser preenchidas, mas que cabe a política universitária 168 

desenvolvida pela atual administração refletir sobre como implantá-las. O Professor 169 

Fernando Alves Rochinha chamou a atenção para os termos utilizados em relação ao 170 

trabalho do GT, que não deverá avaliar os cursos – o que já é feito pela Capes - mas 171 

fazer um diagnóstico.  A Professora Leila ressaltou a pertinência na colocação do 172 

Professor Rochinha e sublinhou que seria interessante incluir a referência feita pelo 173 

Professor Antônio Carlos entre os itens a serem analisados. Também destacou que seria 174 

interessante acrescentar, dentre os itens que serão trabalhados pelo GT, uma reflexão 175 

sobre a conjuntura sociopolítica, que acena para um período mais adverso do que é 176 

enfrentado hoje. O Professor Mário Alberto Cardoso da Silva Neto acrescentou que 177 

neste contexto duas palavras podem ser muito importantes: revocacionar e 178 

compartilhar, pois o olhar do GT pode levar a uma discussão fértil neste sentido. A 179 

Professora Leila destacou que além de reorganizar, devemos colocar como meta 180 

conhecer a pós-graduação num sentido mais minucioso e detalhado. A Presidente 181 

solicitou inversão de pauta, tendo em vista que o último ponto tem relação com o que 182 

acabou de ser discutido. Colocada em votação a inversão de pauta, foi aprovada por 183 

unanimidade. Passou-se ao ponto Cronograma para Cursos novos (Lato Sensu e Stricto 184 

Sensu). A Professora Leila informou que a CAPES, devido à realização da avaliação 185 

quadrienal, estabeleceu a abertura do período de submissão da Apresentação de 186 

Propostas de Cursos Novos (APCN) e de projetos Minter e Dinter para o mês de 187 

setembro de 2017. Lembrou que a Resolução CEPG 01/2013 indica a data de 15 de 188 

janeiro como prazo para apresentação de novas propostas. Destacou que o cronograma 189 

fixado pela CAPES para 2017 favorece o CEPG, tendo em vista que o conselho poderá 190 

contar com os dados reunidos pelo GT de estudo e acompanhamento da Pós-191 

Graduação Stricto Sensu para fundamentar as análises das novas propostas. A 192 

Presidente solicitou que fosse feita uma discussão sobre a pertinência de mudar o prazo 193 

estabelecido na referida resolução. Após ampla discussão, decidiu-se por solicitar à CLN 194 

uma análise preliminar sobre o tema e a elaboração de uma proposta a ser submetida 195 

ao CEPG que inclua uma eventual mudança da resolução e o estabelecimento de um 196 

cronograma para 2017. Passou-se ao último ponto de pauta. Relatório preliminar da 197 

Comissão para estudo e distribuição das verbas PROAP e PROEX – Professor Marcelo 198 

Álvaro de Macedo. Além da apresentação da metodologia usada na análise e dos dados 199 

reunidos, foram expostas as considerações iniciais: do conjunto de 59 Programas de 200 

Pós-Graduação que recebem o PROAP, 26 tiveram perdas superiores a 50% em 2016, 201 

sem levar em conta a correção monetária, e 31, com a correção; apenas 5 tiveram 202 

ganhos em 2016, sem considerar a correção, e apenas 3 PPGs, ao calcular a correção, 203 

e a área de conhecimento não pareceu ser um fator determinante para as perdas. Após 204 

a apresentação, iniciou-se o debate. O Professor Marcelo Alvaro esclareceu que só o 205 

PROAP foi objeto de análise. Sublinhou que Comissão considerou as metodologias de 206 

cálculo do PROAP divulgadas pela Capes, que foi alterada em 2016 duas vezes. 207 

Finalizou destacando que esse ano a perda, em termos absolutos, foi em torno de 50%, 208 

ou seja, algo em torno de 6 milhões de reais. O Professor Antônio Carlos solicitou que o 209 



relatório exposto seja encaminhado a todas as coordenações de pós-graduação. A 210 

Professora Leila agradeceu ao Professor Marcelo e a toda a Comissão pelas reflexões 211 

desenvolvidas e relatadas, e como não houve relato de processos, deu por encerrada a 212 

sessão às doze horas e vinte e cinco minutos. Para constar, eu, Denilson Santos de 213 

Jesus, Secretário do CEPG, lavrei a ata que, após aprovação, será assinada pela 214 

Presidente da sessão, Professora Leila Rodrigues da Silva, e por mim. 215 

 216 

Denilson Santos de Jesus                                        Professora Leila Rodrigues da Silva 217 

        Secretário                                                                 Presidente do CEPG 218 


