
 
 
 
 

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

DEZOITO
Aos catorze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dez horas e dez 1 

minutos, o Conselho de Ensino para Graduados reuniu-se em Sessão Ordinária, 2 

na sala do Conselho Universitário, sob a presidência da Professora Leila 3 

Rodrigues da Silva. Estavam presentes à Sessão o Superintendente Acadêmico 4 

de Pesquisa, Marcelo Byrro Ribeiro, a Superintendente Administrativa, Marília 5 

Morais Lopes; os Conselheiros Docentes representantes dos Centros 6 

Universitários: Antonio Carlos Fontes dos Santos (CCMN), Gregório Malajovich 7 

Munoz (CCMN), Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA), Ana Maria Gadelha 8 

Albano Amora (CLA), Henrique Fortuna Cairus (CLA), Hebe Signorini Gonçalves 9 

(CFCH), Fabio Neves Perácio de Freitas (CCJE), Orlando Alves dos Santos Jr. 10 

(CCJE), Bruno Lourenço Diaz (CCS), José Garcia Abreu Jr. (CCS), Irene de 11 

Almeida Biasoli (CCS), Emerson Oliveira da Silva (CT), José Luis Lopes da 12 

Silveira (CT); os Conselheiros representantes do Fórum de Ciência e Cultura, 13 

Alexandre Dias Pimenta, Antonio Carlos de Souza Lima e Carlos Renato 14 

Rezende Ventura; o Conselheiro representante do Pólo Macaé, Edison Luis 15 

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

Sidney de Castro Oliveira, e a representante Discente Alice de Matos Pina. 17 

Registrou-se a ausência justificada dos Conselheiros: Angélica Ribeiro Soares 18 

(Macaé), Eliane Guedes (FCC), Gabriela Lirio Gurgel Monteiro (CFCH), Josefino 19 

Cabral de Melo Lima (CCMN), Julie de Araújo Pires (CLA), Katia Vergetti Bloch 20 

(CCS), Marcello Luiz R. de Campos (CT), Marcelo Álvaro da Silva Macedo 21 

(CCJE), Maria Alice Zarur Coelho (CT) e Paula Chimenti (CCJE). A Pró-Reitora e 22 

Presidente do CEPG, Professora Leila Rodrigues da Silva, deu início à Sessão 23 

pela apreciação da ata do dia 31 de agosto de 2018. Colocadas em votação, a 24 

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

Presidente solicitou ampla divulgação do primeiro informe que trata do segundo 26 

Prêmio Ações Afirmativas, que foi aprovado nesse Conselho. De acordo com a 27 

Presidente, o prazo de inscrição se inicia em novembro, do dia 5 ao dia 21. 2) 28 

O segundo informe da presidência tratou da demanda referente aos projetos 29 

para a constituição de um banco de projetos da PR-2 que tinha como demanda 30 

inicial possibilidade de tratativas com a L’Oreal, com acompanhamento do 31 

Parque Tecnológico. Acrescentou que foram recebidos 40 projetos e nos 32 

próximos dias será feito uma pré-seleção, conforme critérios acadêmicos 33 

relacionados diretamente à pós-graduação. 3) Com relação à CAPES, a 34 

Professora Leila informou que o recurso do programa de pós-graduação da 35 

Escola de Serviço Social foi apreciado: o programa conseguiu a nota 5. 36 

Informou ainda que dos APCNs submetidos (Tecnologia e Inovação no cuidado 37 

em Enfermagem e Saúde; Química Aplicada; Ambiente, Sociedade e 38 

Desenvolvimento; Nanobiosistemas e Dança), dois já foram apreciados e não 39 

foram autorizados pela CAPES: Tecnologia e Inovação no cuidado em 40 

Enfermagem e Saúde; Química Aplicada. 4) Com relação ao Museu Nacional a 41 



Professora Leila informou que existe um conjunto de informes. Os programas 42 

de pós-graduação do Museu Nacional conseguiram organizar uma síntese para 43 

apresentar à Diretora de Avaliação da Capes, Profa. Sônia Baó, que esteve na 44 

instituição no dia 18 de setembro. O Professor Alexandre Dias Pimenta 45 

agradeceu todo o apoio e a atenção que a PR-2 e a Reitoria têm dado aos 46 

programas do Museu Nacional. Acrescentou que todos os programas perderam 47 

seus espaços e equipamentos de trabalho. Ressaltou que os programas se 48 

reorganizaram com uma nova rotina, ocupando o Horto da Boa Vista, que é 49 

outro espaço que o Museu tem fora do palácio, as aulas continuaram, as 50 

secretarias continuaram trabalhando, as defesas de teses estão sendo 51 

marcadas e principalmente, conforme a Pró-Reitora, houve uma grande 52 

preocupação por parte dos Coordenadores de conversarem com os estudantes 53 

cujos projetos de dissertação e tese foram diretamente atingidos pelo incêndio. 54 

De acordo com o Professor Alexandre, muitos trabalhavam em laboratórios que 55 

foram destruídos e, principalmente, com o objeto de estudo que estava sendo 56 

abordado em várias teses e dissertações. Acrescentou que o programa no qual 57 

pertence, felizmente tem recursos do PROEX o que garante atender de forma 58 

emergencial alunos que precisam viajar ainda esse ano. Além disso, alguns 59 

programas precisam de apoio adicional para realizar algumas viagens. 60 

Sublinhou que tiveram uma boa impressão por parte da visita da Diretora de 61 

Avaliação da CAPES e estão aguardando uma notícia mais concreta em termos 62 

de médio prazo para a reconstrução dos laboratórios que foram destruídos para 63 

que os professores possam manter as suas atividades e  não perder o fluxo 64 

discente dos referidos professores. Finalizou destacando que esse fim de 65 

semana haverá uma série de atividades no Museu. O Professor Carlos Renato 66 

Rezende Ventura lembrou da Sessão Ordinária do CEPG, meses antes, 67 

destacando como essa Pró-Reitoria acolhe seus Centros e Unidades, como 68 

abraçando o Museu, nesse momento de forma intensa e presente, e como o 69 

próprio Reitor esteve no Museu muitas vezes. Também agradeceu o apoio  do 70 

Professor Antonio Carlos de Souza Lima que tem sido fundamental no auxílio, 71 

fazendo a ponte dos programas de pós-graduação com a CAPES. Sublinhou que 72 

a visita do Professor Manoel, do Comitê Superior da CAPES e da Professora 73 

Sônia Báo foram muito importantes. Sublinhou ainda a rápida mobilização, não 74 

só dos programas como dos servidores e de todos os envolvidos no Museu. 75 

Acrescentou que a imprensa internacional tem o retrato mais real do que a 76 

nossa imprensa e destacou que o Museu está vivo. A Professora Leila 77 

acrescentou que na semana anterior houve uma reunião com o Professor Luiz 78 

Manoel da Área de Biodiversidade, a qual foi bastante importante, visita esta 79 

que foi viabilizada pelo Conselheiro Antonio Carlos, representante de área na 80 

CAPES. Realçou que o referido conselheiro tem sido incansável, sendo na 81 

prática um de porta-voz do Museu, inclusive com destaque na imprensa 82 

internacional. O Professor Antonio Carlos de Souza Lima agradeceu as 83 

observações e enfatizou a extraordinária rapidez e o vigor que a instituição 84 

demonstrou nestes curtos dias, o que na sua avaliação tem sido favorecido pela 85 

atuação da Reitoria, particularmente pela atuação da Pró-Reitoria e da 86 

Professora Leila. Ressaltou que a perspectiva de se ter suporte a ações 87 

emergenciais para que os alunos sigam em frente, para que as pesquisas sejam 88 



retomadas na medida do possível, é essencial, assim como será essencial 89 

conseguir espaços para colocar novas coleções, nova biblioteca, tendo em vista, 90 

que os espaços que existem são exíguos. O Professor Antonio Carlos informou 91 

que para orientações gerais tem o e-mail falecomdiretor@mn.ufrj.br e finalizou 92 

destacando que está sendo organizada, a partir do Museu nacional uma 93 

iniciativa de crowdfunding através do benfeitoria. A Professora Leila 94 

acrescentou que o site ufrj.br/museunacionalvive tem um conjunto muito 95 

grande de informações. 5) A Professora Leila informou sobre a existência de 96 

um programa de doutorado acadêmico para inovação. Trata-se de um edital do 97 

CNPq e que o prazo de inscrição dos interessados vai até o dia 26 de outubro. 98 

Sublinhou ser uma atividade sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Pós-99 

Graduação e Pesquisa. Esclareceu que designou o Prof. José Carlos Pinto, o 100 

Diretor do Parque Tecnológico, como Coordenador da referida atividade. 101 

Finalizou destacando que os interessados devem enviar e-mail para 102 

pinto@parque.ufrj.br. O último informe da Presidência tratou das inscrições do 103 

edital de Professor Visitante e Professor Visitante Sênior. Acrescentou que a 104 

Câmara de Corpo Docente e Pesquisa já está trabalhando na análise dos 105 

processos, lembrando que a etapa da análise técnica termina hoje. De acordo 106 

com a Professora Leila, foram 21 solicitações para Professor Visitante e 17 107 

solicitações para Professor Visitante Sênior. 6) Sobre reunião da Câmara Mista, 108 

a presidente informou sobre a reunião e pauta. O Professor Bruno Lourenço 109 

Diaz, integrante do Comitê PIBIC complementou as informações, com destaque 110 

para a importância da instituição apresentar uma proposta de resolução 111 

conjunta que prevê não só a normatização do funcionamento do Comitê PIBIC, 112 

mas avançar o referido Comitê para ser além de um comitê de gerenciamento 113 

do Programa de Bolsas de Iniciação Científica da UFRJ e passar a ser um 114 

componente importante na formulação da política institucional de iniciação 115 

científica na UFRJ, a semelhança da reformulação da política institucional de 116 

pós-doutorado ora em andamento. A Professora Leila informou que no dia 9 de 117 

novembro haverá uma Sessão Conjunta CEG/CEPG com o objetivo de analisar a 118 

referida proposta que o Comitê PIBIC está finalizando. 7) O Professor Bruno 119 

informou que na semana passada houve uma reunião organizada pelo Instituto 120 

de Pesquisa e Produtos Naturais com o representantes da PR-3 e da PR-6 a 121 

respeito das alterações da lei 8666, em função do Marco Legal de Ciência e 122 

Tecnologia, que expandiu a inelegibilidade para os recursos e compras 123 

relacionados à pesquisa. 8) O Professor Henrique Fortuna Cairus solicitou a 124 

palavra para ler a carta de despedida da ex Conselheira Raquel Coutinho 125 

Mendes da Silva do CEPG. 9) O Professor Aloysio Moraes Rego Fagerlande 126 

acrescentou que todos que viveram situações parecidas ficaram tocados com a 127 

tragédia com o Museu Nacional e mencionou a situação da Escola de Música 128 

que vive num estado de precariedade. O Professor Marcelo Byrro Ribeiro, em 129 

função da tragédia que aconteceu no Museu Nacional, chamou a atenção da 130 

necessidade de se fazer a digitalização do acervo e que a referida digitalização 131 

tenha cópias guardadas em locais diferentes por segurança.  A Professora Leila 132 

sublinhou que seria pertinente sistematizar e construir uma demanda do 133 

Conselho para apresentar à TIC. Destacou que tal sistematização seria 134 

importante para buscar soluções, aprovando uma comissão formada pelos 135 
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Professores Aloysio e Ana Amora para responder esta demanda. Passou-se à 136 

Ordem do Dia. Proposta de Resolução sobre o Programa Institucional de Pós-137 

Doutorado na UFRJ. O Professor José Luis Lopes da Silveira esclareceu que iria 138 

discutir os itens que ficaram indefinidos, fazendo a leitura de toda a proposta 139 

de resolução. Após ampla discussão a resolução foi aprovada por unanimidade. 140 

Em seguida a Professora Leila destacou que a referida resolução será 141 

encaminhada à Procuradoria, com retorno ao CEPG após a manifestação da 142 

Procuradoria. A Professora Leila Rodrigues da Silva a Sessão por encerrada às 143 

doze horas e cinco minutos. Para constar, eu, Denilson Santos de Jesus, 144 

Secretário do CEPG, lavrei a ata que, após aprovação, será assinada pela 145 

Presidente da sessão, Professora Leila Rodrigues da Silva, e por mim. 146 

 147 

Denilson Santos de Jesus                                            Leila Rodrigues da Silva 148 

        Secretário                                                                    Presidente149 


