
 

 

 
 
 
 

CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS 
ATA DA REUNIÃO DE SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZOITO 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dez horas, o Conselho de Ensino 1 

para Graduados reuniu-se em Sessão Ordinária, na sala do Conselho Universitário, sob 2 

a presidência da Professora Leila Rodrigues da Silva. Estavam presentes à sessão a 3 

Superintendente Acadêmica de Pós-Graduação, Andreia Cristina Lopes Frazão da Silva, 4 

o Superintendente Acadêmico de Pesquisa, Marcelo Byrro Ribeiro, a Superintendente 5 

Administrativa, Marília Morais Lopes, os Conselheiros Docentes, representantes dos 6 

Centros Universitários, Antonio Carlos Fontes dos Santos (CCMN), Denise Maria 7 

Guimarães Freire (CCMN), Gregório Malajovich Munoz (CCMN), Josefino Cabral de Melo 8 

Lima (CCMN), Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA), Henrique Fortuna Cairus (CLA), 9 

Marcelo Alvaro da Silva Macedo (CCJE), Orlando Alves dos Santos Jr. (CCJE), Paula 10 

Chimenti (CCJE), Bruno Lourenço Diaz (CCS), José Garcia Abreu Jr. (CCS), Katia Vergetti 11 

Bloch (CCS), Emerson Oliveira da Silva (CT), José Luis Lopes da Silveira (CT), Marcello 12 

Luiz R. de Campos (CT), Maria Alice Zarur Coelho (CT), os Conselheiros Docentes 13 

representantes do Fórum de Ciência e Cultura, Alexandre Dias Pimenta, Carlos Renato 14 

Rezende Ventura e Eliane Guedes, o Conselheiro representante do Pólo Macaé  Edison 15 

Luis Santana Carvalho, o Conselheiro representante dos Técnicos-Administrativos 16 

Sidney de Castro Oliveira e as representantes Discentes Alice de Matos Pina e Rebeca 17 

Tricarico Orosco. Registrou-se a ausência justificada dos Conselheiros: Angélica Ribeiro 18 

Soares (Pólo Macaé), Antonio Carlos de Souza Lima (FCC), Fábio Neves Perácio de 19 

Freitas (CCJE), Hebe Signorini Gonçalves (CFCH), Irene de Almeida Biasoli (CCS) e 20 

Isabela Schmidt Tagomori (Discente). A Pró-Reitora e Presidente do CEPG, Professora 21 

Leila Rodrigues da Silva, deu início à Sessão pela apreciação da ata do dia 23 de março, 22 

que foi aprovada por unanimidade. Passou-se ao Expediente. 1) O primeiro informe 23 

da Presidência tratou do cancelamento da visita ao Parque Tecnológico, que estava 24 

prevista para hoje. De acordo com a Presidente, o senhor Leonardo, que seria o guia, 25 

teve um compromisso e não poderia acompanhar a visita. 2) Com relação à reunião do 26 

dia 03 de abril, sobre o processo de adequação da UFRJ ao decreto que regulamenta o 27 

registro de pesquisas que envolvem acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento 28 

Tradicional Associado, conduzida pelo Superintendente de Pesquisa da PR-2, Professor 29 

Marcelo Byrro Ribeiro, a Presidente informou que existe a expectativa positiva de 30 

cumprimento antecipado do prazo para fazer o registro das pesquisas. 3) A Professora 31 

Leila informou que no dia 04 de abril, como previsto, foi realizada uma reunião com os 32 

programas de pós-graduação voltados à formação docente. De acordo com a 33 

Presidente, o trabalho do referido grupo, que tem se reunido há aproximadamente um 34 

ano e meio, está em estreita articulação com o Complexo de Formação de Professores e 35 

no momento conta com a participação de 16 programas. Acrescentou que o grupo 36 

prevê apresentar uma disciplina na Câmara de Acompanhamento e Avaliação de 37 

Cursos, ainda nos próximos dias, a qual será oferecida pelos programas de pós-38 

graduação envolvidos. Além disso, o grupo criou uma página eletrônica com 39 

informações relativas ao funcionamento dos programas, com a intenção de promover a 40 

interação entre eles. 4) A Presidente informou que no dia 02 de abril foi realizada uma 41 

reunião com os programas de pós-graduação que aderiram à proposta institucional da 42 

UFRJ em resposta ao Edital CAPES-PrInt. A Professora ressaltou a importância da 43 

reunião, porém deixou para tratar do referido tema na pauta. 5) Com relação aos 44 



 

 

Mestrados Profissionais, a Presidente destacou que se tratou de uma reunião positiva. 45 

De acordo com a Professora Leila, a reunião aconteceu no Parque Tecnológico, com a 46 

presença do Professor José Carlos Pinto, que fez a apresentação do Parque para o 47 

grupo e tratou das possibilidades de estreitar as relações com os cursos dessa 48 

modalidade. A Professora Leila acrescentou que o Pró-Reitor de Pessoal (PR4) e o Pró-49 

Reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças (PR-3) também estiveram 50 

presentes e falaram sobre o Programa de Qualificação Institucional (PQI). Destacou que 51 

quase um terço dos programas da UFRJ aderiram ao PQI e que estão sendo ajustados 52 

os detalhes para o repasse das bolsas. 6) Com relação ao tema Patrimônio Genético, o 53 

Professor Carlos Renato Rezende Ventura informou que houve uma reformulação, com 54 

mudanças na legislação sobre o tema e a retirada de algumas resoluções. De acordo 55 

com o Professor Renato Ventura, a Resolução 21, de 31 de agosto de 2006, do 56 

Ministério do Meio Ambiente, afeta diretamente quem trabalha com material biológico 57 

em várias instâncias e foi retirada da lei, fazendo com que a atividade de avaliação 58 

biológica e de biodiversidade se torne uma atividade criminosa, o que é gravíssimo. 59 

Finalizou destacando que os colegas do Museu Nacional solicitaram intervenção do 60 

Conselho em favor de um pedido de inclusão dessa resolução, já que não existe motivo 61 

para a sua retirada. A Professora Leila acrescentou que um representante do Fórum de 62 

Ciência e Cultura foi indicado para fazer o acompanhamento dos registros no Sistema 63 

Nacional de Gestão do Patrimônio Genético (SisGen) e destacou que seria interessante, 64 

além de um debate aqui, passar as informações para ele, ressaltando ainda a 65 

importância do papel de acompanhamento do Professor Renato Ventura, como 66 

representante do Fórum e Conselheiro do CEPG. O Professor Gregório Malajovich Munoz 67 

solicitou a introdução de uma proposta de resolução pertinente ao primeiro ponto de 68 

pauta. O Professor Gregório demonstrou interesse em trazer para o plenário do 69 

Conselho a definição dos temas prioritários da proposta institucional da UFRJ em 70 

resposta ao Edital CAPES-PrInt, bem como de todos os projetos institucionais futuros. A 71 

Presidente indagou ao conselheiro se a demanda se tratava de posição do CCMN, ao 72 

que o conselheiro respondeu negativamente, informando que se referia ao seu próprio 73 

posicionamento. A presidente acatou a solicitação e indicou que fosse apresentada após 74 

a exibição prevista para o primeiro ponto da pauta. Passou-se à Ordem do Dia. O 75 

Edital CAPES – PrInt e a Proposta Institucional da UFRJ. A Professora Leila realizou a 76 

exibição de slides, que seguem anexados a esta ata, e traçou um panorama geral do 77 

tema, com ênfase na construção do processo e número de PPGs com adesão 78 

confirmada até o momento, 42. A Superintendente Acadêmica de Pós-Graduação da 79 

PR-2, Professora Andréia Frazão, acrescentou que, como representante da PR2 na 80 

comissão interna para elaboração da proposta, tem acompanhado o processo desde o 81 

início e que pode caracterizar todo o trabalho que tem sido feito como uma construção. 82 

De acordo com a Professora Andréia, foram feitas pela CAPES três retificações na tarde 83 

de 05 de abril, com a disponibilização de documentos inéditos ligados ao Edital, o que 84 

criou a necessidade de ampliar o tempo de análise antes de retomar o diálogo com os 85 

programas que aderiram à proposta institucional. O Professor Bruno Lourenço Diaz 86 

destacou que um dos pontos importantes do processo é a escolha dos temas 87 

prioritários da UFRJ. Nesse sentido, lembrou que não houve qualquer crítica ao tema 88 

Sustentabilidade quando foi sugerido em reunião com os coordenadores de programas 89 

avaliados pela CAPES com notas 6 e 7, no dia 19 de dezembro de 2017. Na sequência, 90 

sublinhou que desde então todas as informações sobre o tema estão disponibilizadas na 91 

página eletrônica da PR2 e que, apesar da abertura para tal, não houve nenhuma 92 

proposta de tema alternativo desde então. Ressaltou que apenas hoje, dia 06 de abril,  93 

surgiu uma proposta de novos temas, sendo que o prazo para responder ao edital era, 94 



 

 

originalmente e até a retificação de ontem, o dia 18 de abril. Acrescentou ainda que é 95 

preciso levar em conta tanto o edital quanto as informações fornecidas pela CAPES no 96 

que se refere à necessidade de foco, o que exige, pelas características da UFRJ, que o 97 

tema seja abrangente o suficiente. Ressaltou que o tema foi construído tendo como 98 

eixo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e que o 99 

propósito foi abarcar o máximo de programas da universidade. O Professor Gregório 100 

Malajovich Munoz se desculpou com a Pró-Reitora e os demais Conselheiros que 101 

participaram da Comissão, destacando que estava mal informado. Na sequência, 102 

esclareceu que soube da temática escolhida por meio da imprensa da AdUFRJ. 103 

Acrescentou que o Edital CAPES-PrInt prevê recursos anuais de até trezentos milhões 104 

de reais para a internacionalização da pós-graduação no Brasil. Sublinhou que todos 105 

foram surpreendidos pela escolha restritiva dos temas para a proposta da UFRJ, pois, 106 

sob o título de sustentabilidade, os programas de pós-graduação seriam obrigados a se 107 

alinhar a um dos dois subtemas: “Proteger a Vida” e “Desenvolvimento e combate à 108 

desigualdade”. De acordo com o Professor Gregório, dessa forma, ficam excluídos do 109 

edital os programas de pós-graduação voltados para a ciência e tecnologia. Chamou a 110 

atenção do CEPG à sua função deliberativa de restabelecer os princípios de pluralidade 111 

e excelência intelectual da UFRJ e sugeriu os seguintes temas a serem interpretados de 112 

maneira ampla: Ciência, Tecnologia, Saúde, Cultura e Sociedade. Após sua explanação, 113 

encaminhou sua proposta por escrito à mesa, que foi incluída como anexo a esta ata, 114 

em atendimento à demanda do conselheiro. A Professora Maria Alice Zarur Coelho 115 

sublinhou que o tema escolhido tem sido trazido recorrentemente ao CEPG, com várias 116 

reuniões com os programas de pós-graduação para as quais os Conselheiros foram 117 

convidados e em momento algum o tema foi questionado ou foi apresentada uma nova 118 

proposta para apreciação. A Professora Maria Alice afirmou não ver outro tema que 119 

pudesse ser mais abrangente e ressaltou que o grande problema é que nem todos 120 

querem se desviar um pouco seu caminho de pesquisa para fazer algo sustentável. De 121 

acordo com a Professora Maria Alice, é importante que todos façam uma autocrítica, 122 

pois em caso de devolução de recursos advindos de editais, não é o Programa que 123 

devolve e sim a UFRJ. A Professora Maria Alice aproveitou a oportunidade para 124 

parabenizar o trabalho que a comissão está fazendo, tendo em vista sua complexidade. 125 

O Professor Orlando Alves dos Santos Jr. ressaltou que não é possível discutir tal 126 

proposta fora dos constrangimentos do Edital da CAPES e sublinhou o conhecimento e 127 

acompanhamento que o CEPG tem feito de todo o processo. Na sequência, destacou 128 

que a proposta não o agrada, por ele ter um posicionamento crítico ao conceito de 129 

sustentabilidade e ao papel da ONU, porém reconhece que o tema foi bem escolhido 130 

exatamente por permitir a articulação de todas as áreas da UFRJ. O Professor Orlando 131 

reforçou a fala da Professora Maria Alice, parabenizando também a comissão pelo 132 

trabalho que está sendo feito, que é de muita consistência e qualidade em um contexto 133 

de despolitização e de desmonte das instituições acadêmicas do país. A Professora Katia 134 

Vergetti Bloch perguntou como um programa poderá captar recursos estando fora do 135 

PrInt ou aderindo ao PrInt, mas continuando fora dos projetos de pesquisa em 136 

cooperação internacional consolidada. Ressaltou que quem não estiver dentro da 137 

perspectiva de foco imposta pela CAPES, em quatro anos poderá não chegar à 138 

internacionalização. O Professor Bruno Lourenço Diaz esclareceu que não há chance de 139 

um programa aderir e não ter acesso aos recursos, caso a proposta institucional da 140 

UFRJ seja selecionada pela CAPES. O Professor Marcelo Álvaro da Silva Macedo 141 

dissertou sobre a possibilidade dos programas se identificaram com os dois subtemas e 142 

demandou da comissão a reflexão a respeito.  A Professora Leila solicitou a prorrogação 143 

da Sessão, que foi aprovada com uma abstenção. O Professor José Garcia Abreu fez 144 



 

 

uma análise da conjuntura com destaque para o caráter desagregador do Edital PrInt. 145 

Sublinhou ainda a necessidade da UFRJ se posicionar em relação ao papel das 146 

agências. Após ampla discussão, a Professora Leila colocou em votação a proposição 147 

apresentada pelo conselheiro Gregório Malajovich Munoz, segundo a qual os temas do 148 

Edital PrInt deveriam ser reformulados. A proposta apresentada pelo conselheiro 149 

Gregório Malajovich Munoz foi indeferida com 15 votos contrários e 1 voto 150 

favorável. Passou-se ao segundo ponto da Ordem do Dia. Plano de Cooperação e 151 

Intercâmbio Internacionais. Andrea Torres, coordenadora do Núcleo de Apoio a Políticas 152 

de Pesquisa e Pós-Graduação da PR2 e vice-presidente do Conselho de Relações 153 

Internacionais (CRI), fez uma breve apresentação do plano aprovado pelos membros do 154 

CRI em 27 de fevereiro. A Professora Leila esclareceu que a ideia é respaldar um 155 

encaminhamento que já foi decidido por conta da preocupação com o PrInt, e por isso 156 

chamou a atenção para uma possível aprovação. De acordo com a Professora Leila, o 157 

encaminhamento mais adequado seria o reconhecimento do CEPG sobre o referido 158 

documento. Após debate, a Professora Leila afirmou que verificará a necessidade de 159 

aprovação pelo CEPG e solicitou a atenção de todos com relação ao documento. 160 

Passou-se ao último item da Ordem do Dia. Relatoria dos Temas da Pauta. A Professora 161 

Leila afirmou ser pertinente fazer os ajustes em função das demandas de participação 162 

nas comissões. Em seguida, a Presidente apresentou a proposta de relatoria dos temas 163 

da pauta do Conselho para 2018, que ficou de seguinte forma: Criação, Avaliação e 164 

Acompanhamento de Cursos Lato Sensu – Eliane Guedes e Paula Chimenti; 165 

Acompanhamento dos Cursos Stricto Sensu – Alexandre Dias Pimenta, Aloysio 166 

Moraes Rego Fagerlande e Fabio Neves Perácio de Freitas; Pós-Doutorado e 167 

Egressos – Henrique Fortuna Cairus e José Luis Lopes da Silveira; Critérios e 168 

Propostas de Cursos Novos – José Garcia Abreu e Marcelo Álvaro da Silva Macedo; 169 

Reconhecimento de Diplomas – Edison Luis Santana Carvalho e Marcello Luiz R. de 170 

Campos; Residência Médica – Gregório Malajovich Munoz e Irene de Almeida Biasoli; 171 

Internacionalização e Cooperação Internacional – Antonio Carlos Fontes dos 172 

Santos e Bruno Lourenço Diaz; Relação Pós-Graduação e Extensão – Hebe 173 

Signorini Gonçalves e Orlando Alves dos Santos Jr.; Ações Afirmativas – Emerson 174 

Oliveira da Silva e Kátia Vergetti Bloch; Orçamento da Pós-Graduação – Alice Matos 175 

de Pina (Discente) e Carlos Renato Rezende Ventura; Marco Legal e Política de 176 

Patentes – Denise Maria Guimarães Freire e Sidney de Oliveira Castro.  A Professora 177 

Leila lembrou que existe ainda a Comissão de Acompanhamento do Acórdão, 178 

coordenada pela PR4. A Professora destacou a importância de uma comissão do CEPG, 179 

com representantes de todos os centros universitários, para refletir sobre o conceito de 180 

aula e demais aspectos da carga horária docente no âmbito da Pós-graduação, bem 181 

como realizar a revisão e atualização da Resolução CEG/CEPG 01/1999, cujos resultados 182 

também subsidiarão a Comissão da PR4 de Acompanhamento do Acórdão. Esta 183 

comissão ficou então composta da seguinte forma: CCMN – Josefino de Melo 184 

Cabral Lima; CLA – Aguardando novo Conselheiro; CFCH Hebe Signorini 185 

Gonçalves, CCJE – Marcelo Álvaro da Silva Macedo; CCS Katia Vergetti Bloch; 186 

CT - Marcello Luiz R. de Campos e FCC – Carlos Renato Rezende Ventura. Esta 187 

Comissão terá o Professor Marcelo Álvaro da Silva Macedo como Presidente. A 188 

Professora Leila mais uma vez solicitou a prorrogação da Sessão, que foi aprovada. A 189 

Professora Leila destacou que a intenção é que as duplas pensem em como lidar com 190 

os referidos temas ao longo do ano. A Professora Leila deu por encerrada a sessão às 191 

doze horas e cinquenta e minutos. Para constar, eu, Denilson Santos de Jesus, 192 

Secretário do CEPG, lavrei a ata que, após aprovação, será assinada pela Presidente da 193 

sessão, Professora Leila Rodrigues da Silva, e por mim. 194 



 

 

Denilson Santos de Jesus                                            Leila Rodrigues da Silva 195 

        Secretário                                                                    Presidente 196 


