
 
 

 
 

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

DEZENOVE 
Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dez horas, o Conselho 1 
de Ensino para Graduados reuniu-se em Sessão Ordinária, na sala do Conselho 2 
Universitário, sob a presidência do Professora Denise Maria Guimarães Freire. Estavam 3 
presentes à Sessão a Superintendente Acadêmica de Pesquisa, Ariane Cristine Roder 4 
Figueira, o Superintendente Acadêmico de Pós-graduação, José Luis Lopes da Silveira, 5 
a Superintendente Administrativa Marilia Morais Lopes; os Conselheiros Docentes 6 
representantes dos Centros Universitários: Antonio Carlos Fontes dos Santos (CCMN), 7 
Josefino Cabral de Melo Lima (CCMN), Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA), Julie de 8 
Araújo Pires(CLA),Henrique Fortuna Cairus (CLA), Fátima da Silva Grave Ortiz (CFCH), 9 
André Luiz Bufoni(CCJE), Fabio Neves Perácio de Freitas (CCJE), Fabricio Leal de Oliveira 10 
(CCJE), Bruno Lourenço Diaz (CCS), José Garcia Abreu Jr. (CCS), Katia Vergetti Bloch 11 
(CCS), Emerson Oliveira da Silva (CT), Marcello Luiz R. de Campos (CT), Maria Alice Zarur 12 
Coelho (CT); os Conselheiros representantes do Fórum de Ciência e Cultura, Alexandre 13 
Dias Pimenta, Carlos Renato Rezende Ventura e Renato Cabral Ramos; o Conselheiro 14 
representante do Campus Macaé, Edison Luis Santana Carvalho; a Conselheira 15 
representante do Campus Duque de Caxias, Juliany Cola F. Rodrigues; o Conselheiro 16 
representante dos Técnicos-Administrativos Sidney de Castro Oliveira; e os 17 
representantes Discentes Alice Matos de Pina, Andre Rocha e Rômulo Corrêa. Registrou-18 
se a ausência justificada dos Conselheiros: Aparecida Fonseca Moraes (CFCH), Gregório 19 
Malajovich Munoz (CCMN), Hebe Signorini Gonçalves (CFCH) Isabela Schmidt Tagomori 20 
(Discente) e Marcos da Silva Neves (AA). A Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa da 21 
UFRJ e Presidente do CEPG deu início à sessão pela apreciação da ata dos dias 19 e 26 22 
de julho e 2 e 9 de agosto, que colocada em regime de votação, foi aprovada com quatro 23 
abstenções. Passou-se ao Expediente. 1) A presidência do CEPG discorreu sobre o corte 24 
das bolsas, do qual o CNPQ suspendeu 135 bolsas de iniciação cientifica, 43 bolsas PIBIC, 25 
43 bolsas PIBIT e 49 bolsas PIBIC de ensino médio, que corresponde à 10% do total das 26 
bolsas da UFRJ. A presidente sugeriu que fosse feito uma moção de repúdio contra esses 27 
cortes e solicitou que os Conselheiros se comuniquem com os Coordenadores de Pós-28 
graduação de seus Centros e enviem, no prazo de uma semana, o número de bolsas de 29 
mestrado e doutorado cortadas, para que se negociar as perdas em Brasília.2) A 30 
professora Denise informou sobre pedido da CLN à PR2 para solicitar à procuradoria a 31 
criação uma Comissão de Sindicância investigativa para a apuração de possíveis 32 
irregularidades nos processos de reconhecimento de diploma. 3)O terceiro informe da 33 
presidência trata-se do COPROP em que se discutiu sobre a Portaria de controle e 34 
fiscalização de produtos químicos. A professora Denise Freire esclareceu que existia uma 35 
Portaria em 2003 sobre aquisição de produtos químicos pela Polícia Federal, da qual foi 36 



reeditada em 2019 e acrescentou uma grande restrição na quantidade de produtos 37 
permitidos para compra e ampliou-se de produtos restritos para aquisição e foram 38 
enviadas a todos os Coordenadores e Decanos as Portarias de 2003 e de 2019 com as 39 
respectivas diferenças entre elas para que eles possam fornecer um feedback e seja 40 
possível instruir o representante da UFRJ para a Comissão. 4) Com relação ao Programas 41 
de Internacionalização, a Presidente do CEPG comunicou que a CAPES informou que o 42 
PrInt será mantido e haverá outro programa de internacionalização envolvendo a 43 
participação de cinco Universidades modelos que poderão contar com um grande aporte 44 
de recursos e ocorrerá o intercâmbio de professores estrangeiros entre elas. Segundo a 45 
professora Denise apesar de a UFRJ possuir cursos que suprem às necessidades atuais, 46 
será necessária uma estrutura nova para a participação deste projeto. O professor 47 
Henrique Cairus informou que apesar de termos o programa o Idioma sem fronteiras, 48 
não há uma estrutura que dê suporte a este novo programa, no entanto, a Faculdade de 49 
Letras possui um curso de Inglês forte e conceituado que possui condições de suprir a 50 
demanda para o suporte de professores e alunos estrangeiros. O professor sugeriu que 51 
o Conselho entre em contato com a Faculdade de Letras para que ela se estruture e, 52 
consequentemente, institucionalize essa parceria para, a partir disto, haver um projeto 53 
dentro desse projeto de internacionalização, inclusive um curso de Redação Acadêmica. 54 
O professor Fábio Freitas acrescentou que seria interessante que a Praia Vermelha e as 55 
demais Unidades fora da Ilha do Fundão também tivessem acesso ao curso de Inglês 56 
sem Fronteiras de  maneira mais facilitada, pois, segundo o professor, a distância entre 57 
os campi para acesso ao programa Idiomas sem Fronteiras é uma dificuldade na Pós-58 
graduação e também na Graduação. A professora Juliany Cola sugeriu tentar um projeto 59 
de cooperação em que as disciplinas de língua estrangeira possam ser incluídas na grade 60 
curricular dos cursos de Pós-graduação, especialmente no Mestrado, para facilitar o 61 
acesso aos alunos. A presidente do CEPG sugeriu que fosse montado um Grupo de 62 
Trabalho para criar uma estratégia para atender essa demanda. 5) O quinto informe foi 63 
a substituição do Secretário Denilson Santos pela Assistente em Administração Adriene 64 
Campelo do Amaral. O Denilson foi amplamente homenageado e teve um longo período 65 
de salva de palmas. 6) Tratou-se sobre a discussão do MCTIC no COPROP a respeito da 66 
resolução de Centros Multiusuários da qual, segundo a professora Denise Freire, 67 
possivelmente haverá alguma verba disponível para estes Centros. 7)A professora 68 
anunciou que a atualização da resolução lato sensu está quase finalizada e prosseguiu 69 
informando sobre a importância da atualização da resolução de reconhecimento de 70 
diploma da qual os professores Edison Santos e Marcello Campos integrarão o Grupo de 71 
trabalho sobre o assunto. A professora Denise propôs a inversão da importância de 72 
finalização das resoluções, na qual a atualização da Resolução de Reconhecimento de 73 
Diploma passe a ser priorizada, pois as cobranças referentes ao Ministério Público exigem 74 
respostas imediatas e faz-se necessário avisar ao MEC sobre a Comissão de Sindicância 75 
que está sendo criada pelo Conselho. Ao ser colocado em votação, foi aprovado por 76 
unanimidade. Em seguida passou-se à Ordem do Dia. Atualização da Duplas temáticas. 77 
Após  ampla discussão ficou decidido da seguinte forma: Regulamentação de Centros 78 
Multiusuários- (na folha em que o professor José Luiz me passou não há indicação de 79 



Conselheiros para este GT); Atualização da Resolução Cursos Lato Sensu – Eliane 80 
Guedes e Renato Ramos; Atualização da Resolução de Reconhecimento de 81 
Diplomas – Edison Luis  Santana Carvalho e Marcello Luiz R. de Campos; Critérios 82 
para apresentação de propostas de Cursos Stricto Sensu - Josefino Cabral Lima; 83 
Acompanhamento do Programas 3 e 4– Josefino Cabral Lima, Fabio Neves, 84 
Alexandre Pimenta e Aloysio Fargelande; Ações Afirmativas e Acessibilidade- Julie 85 
Pires e André Rocha (Discente); Divulgação Científica- Kátia  Vergetti Bloch, Renato 86 
Ventura e Eloah Oliveira Correa(Discente);Internacionalização e Cooperação 87 
Internacional- PrInt- Antonio Carlos Fontes dos Santos , Bruno Lourenço Diaz, Renato 88 
Ventura e Fabio Neves; Atualização do Regimento CEPG- Fátima da Silva Ortiz e 89 
Edison Luis Santana Carvalho; Simplificação da ata de defesa com participação de 90 
membro à distância-Marcello Campos, José Garcia, Alexandre Pimenta e Henrique 91 
Cairus; Regulamentação da atividade docente em pesquisa e ensino de Pós-92 
graduação- José Garcia e Fabio Neves. A respeito do Grupo de Trabalho de Divulgação 93 
Científica, a superintendente de Pesquisa da PR2, Professora Ariane Roder informou que 94 
haverá uma reunião sobre o tema para tentar realizar um sistema mais dinâmico e 95 
eficiente de publicidade dos projetos desenvolvidos na Universidade. A professora 96 
acrescentou que houve reunião na FAPERJ e a Pró-reitoria será mais incisiva  na tentativa 97 
de fomentar edital de financiamento para Divulgação Científica das Universidades já que 98 
o momento atual é  bastante pertinente, pois, segundo a docente, a sociedade não 99 
conhece a Universidade nem sua importância e desta forma necessitamos de ampliar a 100 
divulgação dos trabalhos desenvolvidos. Sobre a regulamentação das atividades docente 101 
em pesquisa e ensino de pós-graduação, a professora Alice elucidou que foi feita uma 102 
reunião com a TIC Macaé para que se tentasse ampliar um programa, que já existe em 103 
Macaé, visando a resposta a esses problemas de comprovação de atividades docentes. 104 
Segundo a docente combinou-se que a TIC Macaé ia se empenhar em ampliar este 105 
sistema visando toda a universidade, e a Câmara Mista CEG/CEPG havia sido escolhida 106 
como projeto piloto por justamente haver pessoas ligadas ao CEG e ao CEPG, além de 107 
conter membros de diferentes Centros. O professor José Garcia informou que o sistema 108 
desenvolvido pelo CCS é baseado no desenvolvido em Macaé e está em fase de 109 
implementação. Segundo o docente o sistema possui uma forma geral e atende a 110 
peculiaridades de unidades para não haja duplicação de esforços. O professor José Garcia 111 
prosseguiu trazendo a questão dos pedidos de licença sem vencimentos quando diverge 112 
com a Lei de Conflitos de interesses. Segundo o professor, o desenvolvimento de trabalho 113 
fora da Universidade no período deste afastamento pode ser conflituoso, porém deve-se 114 
questionar até que ponto, os convênios estabelecidos entre um grupo de pesquisa e uma 115 
empresa ou instituição que não seja a UFRJ é soberano sob as leis que regem a vida dos 116 
docentes na universidade ou as vidas dos servidores de uma maneira geral. O professor 117 
Fábio informou sobre o surgimento de debates sobre a compatibilidade das atividades 118 
realizadas durante o afastamento com a prática acadêmica. O docente esclareceu que há 119 
uma resolução do CONSUNI, da qual também remete ao CEG e ao CEPG, que regulament 120 
os afastamentos e estabelece se a atividade exercida é compatível com a prática 121 
acadêmica. A professora Denise acrescentou a importância de se debater e regulamentar 122 



sobre a questão da ética da pesquisa. Não havendo relato de processo, a Professora 123 
Denise Maria Guimarães Freire deu a Sessão por encerrada às onze horas e trinta 124 
minutos. Para constar, eu, Adriene Campelo do Amaral, Secretária do CEPG, lavrei a ata 125 
que, após aprovação, será assinada pela Presidente da Sessão, Professora Denise Maria 126 
Guimarães Freire, e por mim.   127 
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