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CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS
ATA DA REUNIÃO DE VINTE E DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E
DEZENOVE
Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezenove, às nove horas, o
Conselho de Ensino para Graduados reuniu-se em Sessão Ordinária, na sala do
Conselho Universitário, sob a presidência do Professora Josefino Cabral de Melo Lima.
Estavam presentes à Sessão a Superintendente Acadêmica de Pós-Graduação, Andréia
Cristina Lopes Frazão da Silva, o Superintendente Acadêmico de Pesquisa, Marcelo
Byrro Ribeiro, a Superintendente Administrativa, Marilia Morais Lopes; os Conselheiros
Docentes representantes dos Centros Universitários: Antonio Carlos Fontes dos Santos
(CCMN), Gregório MalajovichMunoz (CCMN), Josefino Cabral de Melo Lima (CCMN), Ana
Maria Gadelha Albano Amora (CCMN), Henrique Fortuna Cairus (CLA), Julie de Araujo
Pires (CLA), Hebe Signorini Gonçalves (CFCH), Fabio Neves Perácio de Freitas (CCJE),
Marcelo Alvaro da Silva Macedo (CCJE), Orlando Alves dos Santos Jr. (CCJE), Paula
Chimenti (CCJE), Irene de Almeida Biasoli (CCS), José Garcia Abreu Jr. (CCS), Emerson
Oliveira da Silva (CT), José Luis Lopes da Silveira (CT), Marcello Luiz R. de Campos
(CT), Maria Alice Zarur Coelho (CT); os Conselheiros representantes do Fórum de
Ciência e Cultura, Alexandre Dias Pimenta, Antonio Carlos de Souza Lima e Eliane
Guedes; o Conselheiro representante do Pólo Macaé, Edison Luis Santana Carvalho; o
Conselheiro representante dos Técnicos-Administrativos Sidney de Castro Oliveira; os
representantes Discentes Andre Rocha e Wagner Rafael de Souza e os Conselheiros
representantes dos Antigos Alunos, Lia Beatriz Torraca Teixeira e Marcos da Silva Neves.
Registrou-se a ausência justificada dos Conselheiros: Aloysio Moraes Rego Fagerlande
(CLA), Angélica Ribeiro Soares (Macaé), Bruno Lourenço Diaz (CCS), Carlos Renato
Rezende Ventura e Denise Maria Guimarães Freire (CCMN). O Professor Josefino Cabral
de Melo Lima, Presidente da Câmara de Acompanhamento e Avaliação de Cursos,
presidiu a Sessão, tendo em vista que a Professora Leila Rodrigues da Silva estava em
missão para acompanhamento da visita do Ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos
Pontes, à UFRJ. O Presidente da Sessão colocou em votação as atas dos dias 14 de
dezembro de 2018, 22 de fevereiro e 15 de março de 2019. O Conselheiro Marcos da
Silva Neves registrou discordância em relação aos termos das duas atas, no que foi
contestado em amplo debate. Após discussão, o Presidente da Sessão iniciou o regime
de votação sobre a pertinência de aprovar a ata do dia 14 de dezembro nesta sessão ou
somente após o reenvio da ata com as sugestões lidas no plenário pelo Conselheiro
Marcos, a saber:“O professor José Luis perguntou ao conselheiro Marcos da Silva Neves
se esse parecer era para todos os processos inclusive os indeferidos ao que foi
respondido que sim”. Foi aprovado, com 12 votos favoráveis e 7 abstenções, votar a
aprovação ou não da referida ata na presente sessão. Em seguida colocou-se em
votação se a ata do dia 14 de dezembro seria aprovada com os acréscimos propostos
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pelo Conselheiro Marcos, proposta que obteve 1 voto a favor,12 contrários e6
abstenções. O Conselheiro Marcos registrou seu voto contrário à aprovação da ata. Em,
relação à ata do dia 22 de fevereiro, o Conselheiro Marcos propôs a inclusão do texto,
lido em plenário, a seguir: “O conselheiro Marcos da Silva Neves apresentou o processo
número X que tinha parecer favorável à revalidação do diploma onde o solicitante
juntou a cópia da folha do seu passaporte onde demonstra que o período quando
esteve no Paraguai não possibilitaria ter estado presente nas aulas” (processo
posteriormente identificado n. 0159412018-17). Em seguida o Presidente da Sessão
colocou em regime de votação a referida ata. Primeiro foi votada a pertinência de
aprovar a ata do dia 22 de fevereiro nesta sessão ou após o reenvio da ata com as
sugestões apresentadas pelo Conselheiro Marcos. Foi aprovado, com 10 votos
favoráveis, 1 contrário e 8 abstenções, fazer a votação sobre a aprovação ou não da ata
na presente sessão. Em seguida, o Presidente da Sessão colocou em regime de votação
a ata do dia 22 de fevereiro na forma como foi encaminhada aos Conselheiros, e a
mesma foi aprovada com 10 votos favoráveis, 8 abstenções e 1 voto contrário. O
Conselheiro Marcos solicitou, da mesma forma, que seu voto contrário fosse registrado.
Passou-se ao regime de votação da ata do dia 15 de março. Colocada em votação a
referida ata foi aprovada com 1 abstenção. Passou-se à Ordem do Dia. O Professor
Cabral Lima informou que a Câmara de Corpo Discente solicitou a retirada de pauta do
item 2.3 que trata de Modelos de acordo de cotutela abertos e fechados. Após votação,
a retirada do item foi aprovada. Em seguida, o Professor Cabral Lima esclareceu que o
item 2.4, Resolução sobre Residência Médica e Residência em Área Profissional da
Saúde,consistirá do início da discussão sobre a proposta e não será objeto de
deliberação final na sessão. A Professora Andreia Frazão, Superintendente Acadêmica
de Pós-Graduação, informou que essa semana todos foram surpreendidos com mais
uma modificação no edital CAPES PrInt de 2017. De acordo com a Professora Andreia, o
edital sofreu 3 modificações e uma delas está relacionada diretamente à questão dos
acordos de cotutela. Passou-se ao item Edital da 10ª Siac. A Professora Andreia
destacou que a SIAc, Semana de Integração Acadêmica, reúne diversos eventos
tradicionais da UFRJ. Sublinhou que entre esses encontra-se a Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia, razão pela qual nos últimos anos a SIAc tem sido realizada na
mesma data deste evento. Com relação ao edital, a Professora Andreia informou que
não apresenta nenhuma mudança significativa em relação aos editais anteriores, mas
sofreu mudanças de forma. Em relação ao evento, sublinhou as informações sobre
quem pode apresentar trabalhos, orientar, avaliar resumos e trabalhos e coordenar
sessões;as modalidades de apresentação; as atividades complementares; o público e os
locais de realização. Finalizou destacando que todos aqueles que querem atuar como
avaliadores ou coordenadores de sessão durante a SIAc deverão fazer um
recadastramento. Em seguida o Presidente da Sessão colocou em regime de votação o
Edital da SIAc, que foi aprovado por unanimidade. Passou-se ao item Resolução sobre
Residência Médica e Residência em Área Profissional da Saúde. A Professora Andreia
Frazão esclareceu que existem 2 modalidades de residência que são: Residência Médica
e Residência na Área da Saúde, que pode ser Multiprofissional ou Uni-Profissional. De
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acordo com a Professora Andreia já existia uma resolução que abarcava o tema da
residência, a 02/2009, mas que abordava também o tema dos cursos lato sensu.
Porém,uma novanormativa do MEC institui que a residência não pode mais ser
considerada lato sensu e sim um curso de especialização com características próprias.
Salientou que a proposta submetida ao conselho é fruto de um trabalho de cerca de
dois anos que envolveu a equipe da PR2 e os conselheiros Irene e Gregório, que
ficaram responsáveis pelo tema, conforme deliberado pelo Conselho a propósito da
dinâmica das “duplas temáticas”. O Professor Gregório MalajovichMunoz informou que o
objetivo a resolução é limitar o excesso de ingerência nos cursos, mas, ao mesmo
tempo, mantendo controle da universidade. A Professora Andreia esclareceu que a
resolução não aborda a residência no sentido amplo, mas com foco nas questões
acadêmicas. Ressaltou que são muitas residências,mas a opção foi fazer uma resolução
única, pois os aspectos acadêmicos são muito similares. Os conselheiros apresentaram
sugestões à resolução. A professora Andréia informou que essas sugestões serão
incorporadas à proposta de resolução e reenviada aos conselheiros. Em seguida
passou-se à Analise de Processos. Cabe ressaltar que os processos analisados e
homologados nesta Sessão serão publicados em Boletim da UFRJ. Não houve relato de
processos. O Professor Josefino Cabral de Melo Lima deu por encerrada às 12:00h e
para constar, eu, Denilson Santos de Jesus, Secretário do CEPG, lavrei a ata que, após
aprovação, será assinada pelo Presidente da Sessão, Professor Josefino Cabral de Melo
Lima, e por mim.
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Denilson Santos de Jesus
Secretário

Josefino Cabral de Melo Lima
Presidente

