
 

 

PROFNIT 

Polo Rio de Janeiro 

 

ATA 

Data: 12 de junho de 2020 

Local: sala Virtual do Google Meet  

Hora: 09:00h 

Tipo de reunião: CAI  

Secretário:  

Participantes: Estevão Freire, Flávia Lima do Carmo, Biancca Scarpeline de Castro, Maria 

Cecilia Junqueira Lustosa, Carlos Augusto Silva dos Santos Thomaz, 

Adelaide Maria de Souza Antunes, Kone Prieto Furtunato Cesário, Martha 

Teresa Pantoja de Oliveira Castro, Renata Angeli, Veronica Lagassi, Suzana 

Borschiver, Ricardo Carvalho Rodrigues,  Sandra Brites (representante 

discente), 

-----Pauta----- 

1. Providências a serem tomadas pelo Ponto Focal UFRJ diante da Res. CEPG 05/2020 (anexo). 

2. Autoavaliação do Ponto Focal UFRJ. 

3. Plataforma Sucupira - preenchimento. 

4. Avaliações AV2. 

5. Demandas dos alunos. 

6. Assuntos gerais. 

 

 

----Conclusão/Deliberação---- 

1.Providências a serem tomadas pelo Ponto Focal UFRJ diante da Res. CEPG 05/2020. 

 

O professor Estevão colocou em discussão a Resolução CEPG nº 05/2020, de 29 de maio de 2020, que “adota 

providências temporárias para o ensino de Pós-Graduação em tempos de pandemia.” Segundo o Art. 2º. “São 

permitidos, a critério da Comissão Deliberativa de cada Programa de Pós-Graduação e durante este período de 

excepcionalidade, a oferta de turmas de disciplinas regulares por meio remoto, ou de disciplinas de leitura, ou de 

outras atividades curriculares, com avaliação remota ou presencial a posteriori. Após discussão, os professores 

concordaram em retomar as aulas de forma remota, haja vista que outros programas de Pós-graduação têm adotado 

esses procedimentos. O prof. Estevão ficou então de encaminhar para os docentes da CAI uma proposta de 

calendário para as disciplinas do Ponto Focal UFRJ. 

 

2. Autoavaliação do Ponto Focal UFRJ. 

 

O prof. Estevão informou que os pontos focais apresentaram as suas autoavaliações, de 11 a 27 de maio, que 

serviram de subsídio para preenchimento da Plataforma Sucupira. Como não haverá tempo hábil nesta reunião para 

a apresentação detalhada da autoavaliação, informou que o arquivo em “ppt” enviado anexo à convocação da 

reunião foi dividido em autoavaliação do ponto focal UFRJ e uma consolidação das idéias e práticas adotada por 

outros pontos focais que poderão ser usados no ponto focal UFRJ e solicitou a todos que fizessem comentários e 

sugestões baseados na apresentação, para ações a serem realizadas/implementadas no ponto focal UFRJ. 

 

3. Plataforma Sucupira – preenchimento. 

 

O Prof. Tonholo, responsável institucional, realizou o envio online dos dados no sistema no dia 05 de junho. O prof. 

Estevão informou que foi convidado a integrar a Comissão para coordenar e atualizar a Autoavaliação e o 

Planejamento Estratégico da Rede PROFNIT (Portaria CAN 03/2020). Os membros da Comissão são Cristina M. 

Quintella, Paulo Rodrigues e Graça Ferraz, sendo agora incluídos Irineu Afonso Frey (UFSC), Silvio Costa (UEM), 

Estevão Freire (UFRJ), Silvia Beatriz Beger Uchôa (UFAL).  

  

 



 

4. Avaliações AV2. 

 

Os professores Estevão e Renata, Coordenadora Nacional da Disciplina de PI, informaram que está aberta a 

inscrição dos alunos para fazer as provas AV2 e o sistema está em fase de testes - ainda faltam ser definidos o tempo 

total de prova e outros detalhes. O calendário para a realização das provas está estabelecido - AV2 de PI - 

11/jul/2020 AV2 de TT - 11/jul/2020 AV2 de PROSP - 11/jul/2020 AV2 de MET - 18/jul/2020 AV2 de POL -

18/jul/2020. A prova de proficiência em Inglês não será feita nesse momento. O prof. Estevão solicitou aos 

responsáveis institucionais das disciplinas que enviassem aos coordenadores nacionais das disciplinas os relatórios 

de disciplinas obrigatórias ministradas em 2019. 

 

5. Coordenação 

 

O prof. Estevão esclareceu que o mandato da coordenação terminou em maio deste ano, de acordo com a ata da CAI 

de 07/05/2018. O prof. Estevão Freire se dispôs a ser o Coordenador e a Professora Suzana Borschiver a ser a Vice-

coordenadora, todos os presentes manifestaram concordância. A prof. Flávia esclareceu que os prof. Estevão e 

Suzana deverão enviar para a Pós-graduação da Micro a documentação requerida para os trâmites necessários para 

formalizá-los como coordenador e vice, internamente na UFRJ. 

 

6. Demandas dos alunos. 

 

Alteração das notas da disciplina de TT pela Secretária Safira, no sistema. Ainda não ocorreu. 

R – O prof. Estevão irá enviar a lista dos nomes/matrículas, com as médias corrigidas para que a Secretaria da Micro 

possa proceder a alteração no sistema. 

 

Validação da ata de defesa do aluno Diego Machado. TCC realizado no dia 23/03. 

R – O Prof. Estevão ficou de colher as assinaturas dos docentes. 

 

Situação referente a conclusão do curso por cada aluno da turma 3 - Início 03/18 e Término 03/20.  

 

Leandro Largura - Defesa ok 

Diego Machado - Defesa ok 

Monique Vieira - Qualificação ok 

Maísa Alcântara - Qualificação ok 

Leonardo Micaelo - Qualificação ok 

Leandro Almeida – não enviou nada ao orientador. 

Filipe Leanza – a defesa da qualificação será feita de forma remota.  

Raquel Gomes – em entendimentos com a orientadora para a defesa da qualificação 

Marcelo Cruz – em entendimentos com o orientador  

Ana Cristina Alvarenga - a defesa da qualificação será feita de forma remota 

Henrique Siqueira – em entendimentos com o orientador. 

Terezinha Oliveira- matrícula trancada. 

Marlúcia Cavalcante – marícula trancada 

 

Data da próxima reunião. Os alunos devem seguir o cronograma encaminhado, no início do ano, para se 

programarem? 

R - A data da próxima reunião está marcada para o dia 09/07, quinta-feira, às 10 horas. Será feita de forma remota. 

O prof. Estevão ficou de reelaborar o novo cronograma, considerando a Res. 05/2020 do CEPG e a ordem das 

disciplinas a serem ministradas no Profnit.  

 

6. Assuntos gerais. 

 

Não havendo outros assuntos a tratar, o prof. Estevão agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião. 

 

Por ser verdade, assinamos:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


