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CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS
ATA DA REUNIÃO DO DIA SETE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE
Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dez horas e vinte minutos, o
Conselho de Ensino para Graduados reuniu-se em Sessão Ordinária, na sala do
Conselho Universitário, sob a presidência da Professora Leila Rodrigues da Silva.
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), Denise Maria Guimarães Freire (CCCMN), Gregório Malajovich Munoz (CCMN),
Aloysio Moraes Rego Fagerlande (CLA), Henrique Fortuna Cairus (CLA), Julie de Araújo
Pires (CLA), Fátima da Silva Grave Ortiz (CFCH), Hebe Signorini Gonçalves (CFCH),
Fabio Neves Perácio de Freitas (CCJE), Fabricio Leal de Oliveira (CCJE), Bruno Lourenço
Diaz (CCS), José Garcia Abreu Jr. (CCS), 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 e Carlos Renato Rezende Ventura;
o Conselheiro representante do Pólo Macaé, Edison Luis Santana Carvalho; o
Conselheiro representante dos Técnicos-Administrativos Sidney de Castro Oliveira; o
representante dos Antigos Alunos Marcos da Silva Neves e os representantes Discentes
Alice Matos de Pina, Andre Rocha, Eloah Correa e Isabela Togomori. Registrou-se a
ausência justificada dos Conselheiros: Ana Maria Gadelha Albano Amora (CLA), Andrea
Claudia Freitas Ferreira (Duque de Caxias), Eduardo Raupp de Vargas (CCJE), Eliane
Guedes (FCC), Josefino Cabral de Melo Lima (CCMN), Katia Vergetti Bloch (CCS) e Lia
Betriz Teixeira Torraca (AA). A Pró-Reitora de Pós-graduação e Pesquisa da UFRJ e
Presidente do CEPG, Professora Leila Rodrigues da Silva, deu início à Sessão pela
apreciação da ata do dia 31 de maio. Colocada em votação, a ata foi aprovada com 3
abstenções. Passou-se ao Expediente. 1) A Presidente informou que na quarta-feira
foi realizada a reunião da Câmara Mista para tratar do sistema para registro das
atividades docentes. Tal sistema está sendo desenvolvido pela TIC de Macaé e todo o
processo será monitorado pela Câmara Mista. De acordo com a Professora Maria Alice,
está em curso a ampliação do que já é realizado em Macaé, mantendo ligação com as
plataformas existentes, principalmente com a Sucupira e com o LATTES, para que não
seja necessário preencher a mesma informação diversas vezes. Destacou que foram
solicitados ao Pró-Reitor de Pessoal dados sobre o quadro docente com a perspectiva
de que sejam atualizadas as referidas informações constantes no relatório da última
COTAV. 2) A Presidente reforçou que hoje haverá uma reunião às 14:30h, na sala 122
do Bloco G do Centro de Tecnologia, com os Coordenadores para tratar dos
encaminhamentos do PrInt, com destaque para as providências decorrentes das
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alterações no Programa anunciadas pela CAPES. 3) A Professora Leila informou que na
segunda-feira haverá mais uma reunião, às 09h30, no Parque Tecnológico, relacionada
ao processo de construção de um projeto institucional a ser submetido no Edital MECMCTIC – Ciência na Escola. 4) Com relação ao acompanhamento dos cortes que afetam
os programas que tiveram duas avaliações consecutivas notas 3, a Professora Leila
informou que na UFRJ 4 programas foram diretamente atingidos pelo corte, totalizando
a perda de 41 bolsas. De acordo com a Professora Leila, os cortes foram muito
significativos, pois os programas que já enfrentavam uma situação difícil terão mais
esta questão para tratar. Os programas afetados são: Economia Política Internacional,
Educação Física, História das Ciências das Técnicas e da Epistemologia e Letras
Clássicas. Destacou que dois desses programas receberam visita da CAPES, Letras
Clássicas e Educação Física, e que os relatórios produzidos chamaram atenção
positivamente para o processo de reestruturação de ambos. Nesse sentido, sublinhou a
especial incoerência da Capes quanto ao corte de bolsas de tais programas. Por fim,
lembrou a responsabilidade da UFRJ em relação a todos os programas que aprova,
cabendo, portanto, a reavaliação dos critérios atualmente utilizados para distribuição
das bolsas da Cota Pró-Reitoria, dentre outras inciativas de apoio. 5) A professora Leila
informou que acabou de ser notificada sobre uma intimação do Ministério Público
Federal. O Professor Marcelo Byrro Ribeiro fez a leitura do referido documento: “O
Ministério Público Federal, pelo Procurador da República infra-assinado, com
fundamento no art. 8º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93, vem intimar Vossa
Senhoria a comparecer, no dia 25 de junho de 2019, às 10 horas, ao Gabinete do
Procurador da República Fábio Moraes de Aragão, localizado na sede da Procuradoria da
República no Estado do Rio de Janeiro, situada na Avenida Nilo Peçanha, n. 31, sala
908, Centro, Rio de Janeiro, telefone 3971-9311, para prestar depoimento sobre fatos
em apuração no procedimento em epígrafe, ocasião em que deverão ser apresentados
os seguintes documentos: 1) listagem de todas as pessoas que obtiveram a revalidação
de diplomas de pós-graduação obtidos no exterior, em relação à Faculdade de
Educação, partir do ano de 2016, com respectivos CPFs e endereços; 2) cópia integral
dos respectivos processos administrativos e 3) documentação comprobatória de
residência no exterior em relação a cada beneficiário. Aproveito o ensejo para
apresentar protestos de estima e consideração”. Após a leitura, os conselheiros fizeram
comentários, levantando dúvidas e manifestando surpresa e indignação face ao
solicitado. Nesta direção, propôs-se a produção de uma moção. 6) O Professor Aloysio
Moraes Rego Fagerlande convidou a todos para participação no encerramento do
Primeiro Encontro de Arte e Cultura da UFRJ, uma iniciativa do Fórum de Ciência e
Cultura, que será realizado hoje às 17h. Acrescentou que a abertura foi na segundafeira, com a presença do atual Reitor, da futura Reitora e do Professor Carlos Bernardo
Vainer. 7) O Professor Carlos Renato Rezende Ventura aproveitou a oportunidade para
reforçar o convite para o aniversário do Museu Nacional, que completa 201 anos. 8) A
Professora Leila informou que alguns Conselheiros demonstraram surpresa e
preocupação com o Qualis Mãe, presente no documento oriundo da Direção de
Avaliação da CAPES, que foi encaminhado aos conselheiros. Salientou que, em sua
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avaliação, impõe-se como absolutamente necessário a realização de uma Sessão
específica do Conselho para uma avaliação da avaliação antes do seminário de Meio
Termo. Em seguida a Professora Leila solicitou inversão de pauta. Colocada em regime
de votação a inversão de pauta foi aprovada por unanimidade. Passou-se a Ordem do
Dia. Apresentação da proposta de criação do Curso de Mestrado em Administração
Pública – Professora Fátima Bruno. A Professora Fátima Bruno iniciou sua apresentação
informando que a proposta do referido Curso surgiu como resposta a uma demanda por
cursos de Administração Pública no país. De acordo com a Professora Fátima, existem
milhares de servidores públicos civis ativos no Rio de Janeiro e uma escassez de oferta
de cursos de pós-graduação voltados para a área pública, ressaltando que o único
existente no Estado é um curso pago. A Professora Fátima Bruno apresentou a carga
horária total do curso; a grade curricular; o público alvo, o corpo docente e sua
produção intelectual. Após apresentação da Professora Fátima Bruno, passou-se ao
debate. Os conselheiros destacaram a importância da UFRJ ter um curso de
Administração Pública gratuito, visando a própria formação dos seus servidores;
questionaram o número de docentes permanentes que participam da proposta;
salientaram a necessidade da proposta se adaptar ao novo documento do APCN e
atualizar a produção dos docentes; ressaltaram a importância de alocar os docentes
em linhas de pesquisa e de identificar a carga horária de dedicação de cada professor
ao novo programa; perguntaram o porquê da criação de um programa novo e não de
uma linha de pesquisa em um programa já consolidado. Após amplo debate e
esclarecimentos por parte do grupo proponente, a Professora Leila agradeceu pela
apresentação, informando que será feito contato com o grupo para comunicação da
decisão do CEPG. Passou-se ao item Resolução Equipamentos Multiusuários – Professor
Bruno Lourenço Diaz. A Professora Leila lembrou que na Sessão passada concluiu-se
que era necessário a proposição de uma resolução curta para definir equipamentos
multiusuários e informou que o Professor Bruno fez uma proposição para dar início ao
debate. O Professor Bruno informou que a ideia foi focar na definição de equipamentos
multiusuários e não entrar em outras questões. Na sequência, apresentou a proposta. A
Professora Leila destacou que é importante lembrar que sempre que há um novo edital
institucional, os equipamentos que são adquiridos encontram-se na condição de
multiusuário, ou seja, uma vez multiusuário ele será assim indefinidamente. Em seguida
a Professora Leila solicitou prorrogação da Sessão e a mesma foi aprovada com 1 voto
contrário. Após ampla discussão e sanadas todas as dúvidas, a Professora Leila colocou
em regime de votação a resolução que define equipamentos multiusuários e a mesma
foi aprovada por unanimidade na forma a seguir: “Considerando que: - estruturas e

equipamentos compartilhados são parte fundamental da estrutura de pesquisa da UFRJ
e os projetos desenvolvidos na instituição; - o reconhecimento de equipamentos
compartilhados permite mapear e planejar o desenvolvimento da estrutura de pesquisa
na instituição; - editais de fomento são voltados especificamente para aquisição,
operação, e manutenção de equipamentos e estruturas multiusuários; o Conselho de
Ensino para Graduados (CEPG) resolve que: Art.1º Equipamento multiusuário é definido
como todos os equipamentos que reúnem as seguintes condições: I - utilizado para a
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pesquisa e desenvolvimento; II - disponível regularmente para usuários internos e
externos da UFRJ; III - adquirido com recursos especificamente destinados para este
fim pela fonte de financiamento; IV – possui registro de usuários e de uso de forma
transparente e acessível; VI – dispõe de comitê gestor e comissão de usuários; VII –
tem a forma de uso claramente definida. Parágrafo único: Equipamentos que não
atendam o inciso III podem sem considerados multiusuários desde que atendam aos
demais incisos e sejam declarados como multiusuário pelo(s) responsável(eis) por sua
aquisição”. A Professora Leila sublinhou que, segundo o calendário interno do Edital
DAI, hoje seria o último dia para a inscrição dos candidatos a bolsas. Como não houve
inscrições até o presente momento, pediu autorização ao Conselho para ampliar o prazo
de inscrição em uma semana, destacando que, com a ampliação, serão ajustados todos
os demais prazos. Colocada em regime de votação, a ampliação dos prazos no edital
DAI foi aprovado com 1 voto contrário e 2 abstenções. Em seguida, foi apresentada
uma moção, proposta pelos conselheiros de todas as Câmaras, em resposta à
notificação judicial do Ministério Público Federal dirigida à Pró-reitora de Pós-graduação
e Pesquisa. Colocada em regime de votação, foi aprovada por unanimidade da seguinte
forma: “As Câmaras que compõem o Conselho de Ensino para Graduados – CEPG da

UFRJ manifestam sua indignação relativa ao encaminhamento EXTRA-INSTITUCIONAL
dado às questões de mérito acadêmico, sopeando os trâmites universitários ordinários
que garantem a normalidade das funções institucionais. Manifestam ainda estas
Câmaras sua solidariedade para com as autoridades universitárias que, instada a
responder por via judiciária por atos colegiados sujeitos a questionamentos nas
instâncias designadas institucionalmente para este fim, viram-se em situação que tende
a ensejar toda a sorte de desgastes, inclusive de suas figuras representativas,
prejudicando, destarte, as entidades que emblemam”. Não havendo relato de processo,
a Professora Leila Rodrigues da Silva deu a Sessão por encerrada às doze horas e
quarenta e cinco minutos. Para constar, eu, Denilson Santos de Jesus, Secretário do
CEPG, lavrei a ata que, após aprovação, será assinada pela Presidente da sessão,
Professora Leila Rodrigues da Silva, e por mim.
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