
 
 
 
 

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

DEZENOVE 

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

Ensino para Graduados reuniu-se em Sessão Ordinária, no prédio CE-GN, sob a 2 

presidência Professora Denise Maria Guimarães Freire. Estavam presentes à Sessão o 3 

Superintendente Acadêmico de Pós-graduação, José Luis Lopes da Silveira, a 4 

Superintendente Acadêmica de Pesquisa, Ariane Cristina Roder Figueira, a 5 

Superintendente Administrativa, Marilia Morais Lopes; os Conselheiros Docentes 6 

representantes dos Centros Universitários: Antonio Carlos Fontes dos Santos (CCMN), 7 

Claudia Rezende (CCMN), Gregório Malajovich Munoz (CCMN), Josefino Cabral de Melo 8 

Lima (CCMN), André Luiz Bufoni (CCJE), Fabricio Leal de Oliveira (CCJE), Bruno 9 

Lourenço Diaz (CCS), José Garcia Abreu Jr. (CCS), Katia Vergetti Bloch (CCS), Aparecida 10 

Fonseca Moraes (CFCH), Fátima da Silva Grave Ortiz (CFCH), Aloysio Moraes 11 

Fagerlande (CLA), Henrique Fortuna Cairus (CLA), Julie de Araujo Pires (CLA), Emerson 12 

Oliveira da Silva (CT), Marcello Luiz R. de Campos (CT), Maria Alice Zarur Coelho (CT); 13 

os Conselheiros representantes do Fórum de Ciência e Cultura: Alexandre Dias Pimenta, 14 

Carlos Renato Rezende Ventura e Renato Cabral Ramos; as Conselheiras do Campus 15 

Duque de Caxias: Andrea Claudia Freitas Ferreira e Juliany Cola F. Rodrigues; o 16 

Conselheiro do Campus Macaé, Edison Luis Santana Carvalho; o Conselheiro 17 

representante dos Técnicos-Administrativos, Sidney de Castro Oliveira e os 18 

representantes Discentes, Eloah Oliveira Corrêa e Rômulo Ferreira Corrêa. Registrou-se 19 

a ausência justificada dos Conselheiros Ana Amora (CLA), André Rocha (Discente), 20 

Eliane Guedes (FCC) e Marcos da Silva Neves (AA). A Pró-Reitora de Pós-graduação e 21 

Pesquisa da UFRJ e Presidente do CEPG, Professora Denise Maria Guimarães Freire, deu 22 

início à Sessão pela apreciação das atas dos dias 20 e 27 de setembro. Feita a alteração 23 

solicitada pela Professora Maria Alice Zarur Coelho e colocada em votação, a referida 24 

ata foi aprovada por unanimidade. Passou-se ao Expediente. 1) A presidente 25 

informou que a comissão do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) para a 26 

discussão de assuntos relativos a pós-graduação já foi instalada, possibilitando que os 27 

programas de pós-graduação possam ter até o fim do ano o PDI esquematizado no 28 

item autoavaliação. 2) Referente à autoavaliação, a professora Denise declarou que foi 29 

criada uma comissão composta por docentes com experiência em avaliação da CAPES, 30 

e posteriormente será feita uma reunião com os coordenadores dos PPGs (Programas 31 

de Pós-graduação) e os membros desta comissão para esclarecimento sobre o tema. O 32 

superintendente de pós-graduação, professor José Luis Silveira, reiterou que outros 33 

professores podem ser indicados para compor esta comissão e ampliar a atuação 34 

visando abarcar as particularidades dos programas. A professora Maria Alice atentou 35 

para a área tecnológica, visto que as engenharias existentes possuem diferenças 36 

consideráveis entre si e sugeriu que o professor Argimiro Secchi (Programa de 37 

Engenharia Química) como membro desta comissão. O professor Marcello Campos 38 

indicou o professor Amit Bhaya (Programa de Engenharia Elétrica) para compor a 39 

comissão de autoavaliação. 3) A professora Denise Freire comunicou que dia 08 de 40 

outubro participará de uma reunião na CAPES para discutir as bolsas dos programas 41 



com conceitos 3 e 4, além de apresentar relatórios destes PPG’s com ações tomadas 42 

para reversão das notas e visar a possibilidade de reverter a suspensão das bolsas. 4) 43 

A presidente do CEPG encerrou os informes comunicando que a recomendação da 44 

câmara mista foi aprovada no CEG do dia 2 de outubro de 2019. Passou-se a Ordem 45 

do dia. Antes de dar início à discussão, a Presidente solicitou uma inversão de pauta, 46 

que foi aprovada por unanimidade. Apresentação de relatório do HCTE. O professor 47 

André Bufoni esclareceu que a avaliação feita ao HCTE (Programa de Pós-Graduação 48 

em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia) está relacionada com as 49 

atividades da CAAC (Câmara de Acompanhamento e Avaliação de Cursos), e fez-se 50 

necessária devido a redução da nota do programa de Doutorado no último quadriênio, 51 

o PPG apresentava conceito 4 e foi reduzido para 3. Esta redução de nota pode 52 

descredenciar o doutorado de acordo com as novas regras de avaliação. O professor 53 

informou que os dados apresentados ao Conselho foram retirados da Plataforma 54 

Sucupira e a avaliação foi feita comparando a ficha anterior à nova. O professor Cabral 55 

Lima ressaltou algumas particularidades do HCTE que podem dificultar a coordenação 56 

do curso e acrescentou que o PPG é inovador pela diversidade de áreas de pesquisa e 57 

se puder ser recuperado será um ganho para ao CCMN e para própria UFRJ. A 58 

Conselheira Eloah parabenizou a apresentação do professor André Bufoni e destacou 59 

alguns pontos que podem ser melhorados no PPG. A Conselheira declarou que repudia 60 

as atitudes do atual representante do Programa, principalmente os ataques racistas 61 

sofridos pela própria e lamentou que a eleição tenha ocorrido sem a participação dos 62 

alunos do programa. A discente acrescentou que a professora Cássia tem feito diversos 63 

esforços no sentido da saúde mental dos alunos do CCMN, porém é necessário repensar 64 

a relação entre os professores e os alunos para que não ocorram assédios. O professor 65 

Gregório Munoz sugeriu que coordenador do HCTE fosse convocado à Plenária para 66 

esclarecer a situação apresentada pela Conselheira Eloah e a Plenária deliberaria. O 67 

docente destacou que segundo o Regimento do CEPG, a homologação do coordenador 68 

pode ser revista, caso um membro da CAAC solicite que vá a discussão da Plenária. Em 69 

seguida a Presidente do CEPG colocou o relatório em votação ao qual foi aprovado com 70 

uma abstenção. O professor Henrique Cairus questionou sobre o que ocorre quando o 71 

Programa é indicado para descredenciamento. O professor André Bufoni explicou que a 72 

resolução do CEPG que indica a criação de uma Comissão para definir algumas 73 

alterações ao HCTE dentro de um prazo estipulado e, caso não sejam cumpridas, o 74 

programa pode ser recomendado para desativação. Discussão e proposta para criação 75 

de Comissão de Heteroidentificação. A professora Denise Freire informou que no dia 76 

01/10/2019 a Ouvidoria da UFRJ recebeu uma denúncia e passou à PR-2. Foi solicitado 77 

pela Ouvidoria a criação de uma Comissão para resolução de um problema específico, 78 

cuja proposta inicial é indicar três membros representantes, sendo um docente, um 79 

discente e um técnico-administrativo. A conselheira Eloah atentou para a falta de 80 

representatividade de docentes negros na pós-graduação para compor uma comissão a 81 

nível institucional. A professora Denise Freire necessitou ausentar-se da sessão, pois iria 82 

participar de uma reunião importante para tentar reverter a perda das bolsas. Desta 83 

forma, foi solicitada a professora Maria Alice Zarur, Presidente da Câmara de Corpo 84 

Discente, que assumisse a presidência da Sessão, conforme estipulado no Regimento 85 

do Conselho de Ensino para Graduados, Art. 1º, § 1º. Ao assumir a presidência da 86 

Sessão, a professora Maria Alice solicitou que as discussões para criação das Comissões 87 

fossem separadas. Uma vez que, a princípio, os membros indicados irão compor a 88 

Comissão para atender a demanda da Ouvidoria, e posteriormente, haverá uma nova 89 

indicação para integrar a Comissão da UFRJ. Após ampla discussão entre os 90 

conselheiros sobre o tema, foram indicados como representante, a professor Bruno 91 



Diaz, a discente Eloah Corrêa e a técnica-administrativa Kátia Ribeiro Bonfin, que, ao 92 

ser colocado em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. A professor Maria 93 

Alice solicitou a inclusão de um ponto extra pauta, Indicação de membro na COTAV, 94 

que, ao ser colocado em votação foi aprovado por unanimidade. A docente informou 95 

que o nome do professor Carlos Renato Ventura foi indicado para representação pelo 96 

FCC, porém o docente irá se ausentar e solicitou a troca de membro. A professora 97 

colocou em votação a substituição pelo professor Alexandre Pimenta, que ao ser 98 

colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Não havendo informes ou relato 99 

de processos, a sessão foi encerrada às 11h55. Para constar, eu, Adriene Campelo do 100 

Amaral, Secretária do CEPG, lavrei a ata que, após aprovação, será assinada pela 101 

Presidente da Sessão, Professora Denise Maria Guimarães Freire, e por mim.   102 

 103 

Adriene Campelo do Amaral                                          Denise Maria Guimarães Freire  104 

        Secretária                                                                             Presidente 105 


