
 
 
 
 

CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS 
ATA DA REUNIÃO DE CATORZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZOITO 
Aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta 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, Andreia 4 

Cristina Lopes Frazão da Silva; o Superintendente Acadêmico de Pesquisa, Marcelo 5 

Byrro Ribeiro, a Superintendente Administrativa, Marília Morais Lopes; os Conselheiros 6 

Docentes representantes dos Centros Universitários: Antonio Carlos Fontes dos Santos 7 

(CCMN), Denise Maria Guimarães Freire (CCMN), Gregório Malajovich Munoz (CCMN), 8 

Josefino Cabral de Melo Lima (CCMN), Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA), Henrique 9 

Fortuna Cairus (CLA), Julie de Araujo Pires (CLA), Hebe Signorini Gonçalves (CFCH), 10 

Gabriela Lirio Gurgel Monteiro (CFCH), Fabio Neves Perácio de Freitas (CCJE), Marcelo 11 

Álvaro da Silva Macedo (CCJE), Orlando Alves dos Santos Jr. (CCJE), Bruno Lourenço 12 

Diaz (CCS), Katia Vergetti Bloch (CCS), José Luis Lopes da Silveira (CT), Marcello Luiz R. 13 

de Campos (CT); os Conselheiros representantes do Fórum de Ciência e Cultura, 14 

Alexandre Dias Pimenta, Antonio Carlos de Souza Lima e Carlos Renato Rezende 15 

Ventura; o Conselheiro representante do Pólo Macaé, Edison Luis Santana Carvalho; o 16 

Conselheiro representante dos Técnicos-Administrativos, Sidney de Castro Oliveira, os 17 

representantes dos Antigos Alunos, Lia Beatriz Teixeira Torraca e Marcos da Silva Neves; 18 

os representantes Discentes Alice de Matos Pina, André Rocha, Isabela Schmidt 19 

Tagomori e Wagner Rafael de Souza. Registrou-se a ausência justificada dos 20 

Conselheiros: Irene de Almeida Bioasoli (CCS), José Garcia Abreu Jr. (CCS), Paula 21 

Chimenti (CCJE). A Pró-Reitora e Presidente do CEPG, Professora Leila Rodrigues da 22 

Silva, deu início à Sessão pela apreciação da ata do dia 23 de novembro, que foi 23 

aprovada por unanimidade. Passou-se ao Expediente. 1) O primeiro informe da 24 

presidência tratou do resultado do PROINFRA 2018 – 3 e 4. De acordo com a 25 

Presidente, o resultado final, que reafirma o preliminar, encontra-se na página da PR2. 26 

2) A Presidente informou que essa semana ocorreu a entrega de prêmios outorgados 27 

pela PETROBRAS. Destacou que na UFRJ foram 10 pesquisadores premiados e dentre 28 

os contemplados está a Conselheira Denise Maria Guimarães Freire. 3)  Outro informe 29 

da Presidência diz respeito à decisão do CONSUNI sobre o calendário de recesso. De 30 

acordo com a deliberação, janeiro será o mês de recesso do CONSUNI e demais 31 

Conselhos. A Presidente solicitou inclusão de pauta para formalização da decisão de 32 

recesso no mês de janeiro para o CEPG também. A Presidente solicitou ainda a inclusão 33 

de ponto de pauta referente à resolução 15 de 2018 do CONSUNI que estabelece a 34 

constituição da Comissão Coordenadora  da  Pesquisa  para  os  cargos  de Reitor  e  35 

Vice-Reitor  no  mandato  2019-2023, segundo à qual o CEPG deve indicar 36 



representantes titulares e suplentes. A Presidente colocou em votação a inclusão dos 37 

dois pontos de pauta que foram aprovados. 4) A Professora Leila informou que na 38 

última sessão do CONSUNI foi discutido o Complexo de Formação de Professores, tema, 39 

cuja apresentação com balanço geral do realizado, consta na pauta desta sessão. 5) O 40 

Professor Carlos Renato Rezende Ventura informou que o Setor de Assistência ao 41 

Ensino do Museu Nacional foi premiado na 9ª Edição do Prêmio Ibermuseus de 42 

Educação 2018, na categoria de fomento a projetos em fase de elaboração ou 43 

planejamento, com o Projeto Clube Jovens Cientistas do Museu Nacional. 6) O 44 

Professor Renato informou também que a Campanha de Apoio Financeiro ao Setor de 45 

Ensino por Crowdfunding chegou ao fim no dia 21 de novembro. O Professor Renato 46 

ressaltou que o Museu Nacional vive nas escolas e, na impossibilidade de as crianças 47 

irem ao Museu, os técnicos de educação irão nas escolas. Outras ações nesse sentido 48 

com o dinheiro arrecadado são viabilizar a organização física e digitalizada de acervos 49 

que não foram destruídos e, quando possível, alugar ônibus e buscar os visitantes. O 50 

Professor Antonio Carlos de Souza Lima acrescentou que, honrando os compromissos 51 

que foram estabelecidos nos primeiros dias pós incêndio, a CAPES acabou de liberar 2,5 52 

milhões de reais em custeio e capital para a reconstrução de insumos básicos de 53 

pesquisa e um pacote de bolsas em parceria com a Fundação Fullbrigth. De acordo com 54 

o Professor Antonio Carlos, outras bolsas poderão ser igualmente concedidas. 55 

Acrescentou que as referidas verbas vão chegar por meio dos PROEX da Zoologia e da 56 

Antropologia, cujos Coordenadores já foram notificados oficialmente. Destacou que a 57 

maior demanda atualmente é por espaço físico. A Professora Leila registrou que a 58 

CAPES fez um acompanhamento digno de nota. Destacou que foram várias reuniões 59 

com a presença de Coordenadores de Área e da própria Coordenadora de Avaliação, 60 

culminando no repasse dos recursos formalizado essa semana. 7) A Professora Denise 61 

Maria Guimarães Freire informou que os programas de recursos humanos da ANP 62 

voltaram, com linhas de financiamento para bolsas de mestrado, doutorado e pós-63 

doutorado. Ainda de acordo com a Professora Denise, as linhas, que antes eram 64 

focadas em óleo e gás, foram ampliadas. Acrescentou que, além dos programas que 65 

tradicionalmente participam, existem outros setores da universidade que poderiam se 66 

inserir nos referidos programas. Ao final dos informes, a Professora Leila apresentou os 67 

alunos Andre Rocha de Oliveira e Eloá Oliveira Correia como novos Conselheiros, 68 

conforme Documento formal de indicação de representantes da APG no Conselho. A 69 

Presidente informou que a representação discente se constitui da seguinte forma: 70 

Efetivos - Alice Matos de Pina, Isabela Schmidt Tagomori e Wagner Rafael de Souza; 71 

Suplentes - Andre Rocha de Oliveira, Eloá Oliveira Correia e Rebeca Tricarico Orosco. 72 

Passou-se à Ordem do Dia. Apresentação do Complexo de Formação de Professores – 73 

Professor Victor Giraldo, Coordenador de Atividades Acadêmicas da Plenária de Pós-74 

Graduação em Educação e Ensino da Universidade. Após a apresentação do Professor 75 

Victor Giraldo, passou-se ao debate. O Conselheiro Wagner Rafael de Souza 76 

argumentou se há perspectiva da incorporação no complexo de alunos de Pós-77 

graduação que não estejam fazendo estágio docência. O Professor Carlos Renato 78 



Rezende Ventura solicitou mais informações sobre o processo de integração da Pós-79 

graduação ao Complexo de Formação de Professores. O Professor Victor esclareceu que 80 

além dos programas de Pós-graduação das áreas de Ensino e Educação, tem-se se 81 

buscado a incorporação dos programas que de alguma forma avaliam que suas 82 

atividades acadêmicas têm algo relacionado com a formação de professores. De acordo 83 

com o Professor Victor, a Plenária de Pós-Graduação em Educação e Ensino além da 84 

organização de um evento e oferta de uma disciplina aberta a todos os alunos da Pós-85 

Graduação, envolveu diretamente professores de cerca de 10 programas de pós-86 

graduação. Acrescentou que já está em andamento alguns projetos de pesquisa 87 

englobando diversos programas de pós-graduação. Destacou que os cursos de 88 

graduação em licenciatura têm inserida a prática como componente curricular e, nos 89 

cursos de pós-graduação, a via encontrada até agora para inserir curricularmente foi o 90 

estágio docência. Próximo ponto da pauta: Recesso do Conselho. Em seguida, a 91 

Professora Leila propôs que se faça o recesso do CEPG no mesmo período que o 92 

CONSUNI, o que, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Passou-se ao 93 

item: Indicação de representantes titulares e suplentes, conforme resolução 15 de 2018 94 

do CONSUNI. A Presidente realçou a importância da indicação dos Conselheiros para a 95 

Comissão Coordenadora da Pesquisa e tomou como referência a proposição da 96 

Conselheira Katia Vergetti Bloch, segundo à qual, cada câmara deveria indicar um 97 

representante. Após debate, a Presidente colocou em votação os nomes dos 98 

Conselheiros Bruno Lourenço Dias e Marcello Luiz R. de Campos como membros 99 

Titulares e Aloysio Moraes Rego Fagerlande e Denise Maria Guimarães Freire 100 

como membros Suplentes e os mesmos foram aprovados. Passou ao item 101 

Apresentação da Câmara Técnica de Ética em Pesquisa - CTEP/PR-2 – Professora Sonia. 102 

Após apresentação feita pela Professora Sonia e ampla discussão, a Professora Leila 103 

esclareceu que muitas das atividades destacadas estão em curso já pela Câmara 104 

Técnica de Ética em Pesquisa. Acrescentou que se optou por não detalhar o referido 105 

trabalho, tendo em vista que o objetivo maior era informar ao Conselho sobre as 106 

diretrizes, as linhas gerais e, especialmente, sobre a função educativa e consultiva que 107 

a CTEP tem. Passou-se ao item Homologação dos resultados PV e PVS. O Professor 108 

Orlando Alves dos Santos Jr., Presidente da Câmara de Corpo Docente e Pesquisa, 109 

apresentou o relatório e a análise da Câmara em torno dos recursos recebidos. Após 110 

discussão, e colocado em votação, o relatório e o julgamento dos respectivos recursos 111 

foram aprovados. A Presidente propôs, tendo em vista o adiantado da hora, retirar o 112 

item de pauta referente à resolução sobre reconhecimento de diplomas. Colocada em 113 

votação, foi aprovada a retirada do item da pauta. Passou-se ao Relato de Processos. 114 

Tendo havido solicitação de vistas de processo em sessão anterior, passou-se ao relato. 115 

Conselheiro Marcos da Silva Neves informou se tratar de 67 processos, nos quais foram 116 

solicitadas vistas na última Sessão.  De acordo com o Conselheiro Marcos, são todos 117 

processos do Mercosul, sendo 64 de universidades do Paraguai e 3 da Argentina. O 118 

Conselheiro Marcos fez a leitura e explanação de seu parecer, que exige, baseado na 119 

Resolução CNE/CES n. 3 de 1 de fevereiro de 2011, a comprovação de que o solicitante 120 



saiu do país e residiu no país onde realizou o curso. O Professor José Luis Lopes da 121 

Silveira informou que a CLN analisou o parecer exarado pelo conselheiro Marcos e 122 

considerou que, em princípio, seria válido, como sugestão, exigir uma certidão de 123 

movimento migratório nos processos de reconhecimento de diploma obtidos no exterior, 124 

porém existem algumas ressalvas. De acordo com o José Luis, no caso dos países do 125 

Mercosul, existe a possibilidade de atravessar a fronteira sem registro de saída. 126 

Acrescentou que a CLN considera possível, eventualmente, discutir, para a aplicação 127 

futura, tal sugestão, mas que não seria razoável aplicar a esses casos, que já foram 128 

analisados tomando por base a resolução CEPG 01/2009. Sublinhou que a posição da 129 

CLN é de que a legislação apresentada pelo Conselheiro Marcos não se aplica aos 130 

processos de reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, pois trata da admissão 131 

do título universitário obtido no Mercosul para o exercício temporário de atividades de 132 

pesquisa e docência, mas que, de qualquer modo, exigência de documento da Polícia 133 

Federal poderá ser incluída na nova resolução. A Professora Leila realçou a enorme 134 

pertinência do debate e destacou que parece haver um absoluto consenso desse 135 

Conselho de que se adotem todos os procedimentos que eventualmente possam nos 136 

dar maior segurança na análise de pedidos de reconhecimento de diplomas obtidos no 137 

exterior ou de qualquer processo analisado pelo CEPG. Ressaltou que, partindo dessa 138 

referência, a avaliação que a CLN faz sobre a pertinência da incorporação da 139 

comprovação de residência no local de realização do curso, na resolução que está em 140 

debate, não se aplica ao conjunto que já foi avaliado, uma vez que este teve como 141 

referência a resolução vigente. De acordo com a Professora Leila, se a resolução 01 de 142 

2009 está obsoleta, esse é o debate que precisa ser feito. O Professor Bruno Lourenço 143 

Diaz acrescentou que é preciso garantir a comprovação de permanência, mas não 144 

necessariamente pelo documento de movimentação migratória. De acordo com o 145 

Professor Bruno, a referida necessidade de apresentação do documento surge como 146 

sugestão do Conselheiro Marcos a partir da resolução CNE/CES n. 3 de 1 de fevereiro de 147 

2011, mas não se pode criar, a partir do parecer, a obrigatoriedade de um documento 148 

específico. O Conselheiro Marcos esclareceu que a questão colocada por ele é de ordem 149 

geral e salientou que a resolução do CEPG em vigor diz que tem que se cumprir aquilo 150 

que está colocado em tratados internacionais. O Professor José Luis acrescentou que a 151 

UFPE solicita comprovante de residência no exterior na época da realização do curso, 152 

mas não solicita o referido documento da Polícia Federal e não cita a resolução 153 

CNE/CES n. 3 de 1 de fevereiro de 2011 apresentada pelo Conselheiro Marcos. De 154 

acordo com o Professor José Luiz, a UFMG também não menciona frequência e nem a 155 

resolução, bem como a UERJ. Lembrou ainda a importância e o caráter determinante da 156 

avaliação feita pelos especialistas dos nossos programas de pós-graduação. Após ampla 157 

discussão, a Presidente colocou em votação o parecer do Conselheiro Marcos contra o 158 

parecer da CLN, destacando que a precedência do parecer da CLN. Após votação, o 159 

parecer da CLN foi mantido com dois votos contrários. A Professora Leila destacou que, 160 

independentemente de qualquer questão, existe aqui um reconhecimento de que é 161 

preciso tratar do referido tema. Acrescentou que a Comissão que trabalha na nova 162 



resolução terá a oportunidade de reunir mais dados e trazer esclarecimentos para o 163 

Conselho. A Professora Leila deu por encerrada a Sessão às quatorze horas e vinte e 164 

cinco minutos. Para constar, eu, Denilson Santos de Jesus, Secretário do CEPG, lavrei a 165 

ata que, após aprovação, será assinada pela Presidente da sessão, Professora Leila 166 

Rodrigues da Silva, e por mim. 167 

 168 

 169 

Denilson Santos de Jesus                                                       Leila Rodrigues da Silva              170 

        Secretário                                                                              Presidente 171 


