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Ata da reunião ordinária do Conselho de Coordenação do Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas, realizada no sexto dia do mês de junho de dois mil e dezenove, no Auditório E-2 da 
Faculdade de Letras, Cidade Universitária, às quatorze horas, sob a presidência do Decano do 
CCJE, Prof. Flávio Alves Martins, com a presença dos Conselheiros Efetivos: Prof. Antonio 
Licha (Vice-Decano), Prof.ª Elaine Tavares (Diretora do COPPEAD), Prof. David Kupfer 
(Diretor do IE), Prof.ª Eliane Ribeiro (Diretora da FACC), Prof. Daniel Conceição (IPPUR) e 
Técnico-Administrativo Francisco Eduardo Ascenso (IRID). Suplentes: Prof.ª Sandra Becker, 
em substituição ao Prof. Leonardo Valente (IRID), Prof.ª Márcia Cristina de Souza, em 
substituição ao Prof. Carlos Magno (FND) e Aluna Maristella Thais Lima (FND), em 
substituição ao Aluno Gabriel Guimarães (FND). Convidados: Prof. Helios Malebranche 
(Coordenador de Planejamento e Projetos do CCJE e representante do CCJE no CONSUNI), 
Prof. Marilson Santana (representante do CCJE no CEG), Prof. André Bufoni (Coordenador 
Acadêmico de Pós-Graduação do CCJE e representante do CCJE no CEPG), Técnico-
Administrativa Waldelice Souza (Coordenadora de Atividades Culturais do CCJE), Técnico-
Administrativa Alessandra Monteiro (Superintendente do CCJE), Técnico-Administrativo 
Vinícius Fernandes (Coordenador de Comunicação e TI do CCJE) e Prof.ª Deborah Werner 
(Diretora de Pesquisa, Extensão, Documentação e Divulgação do IPPUR). Iniciada a sessão, o 
Decano agradeceu a recepção oferecida ao Conselho de Coordenação pelo IPPUR e passou a 
palavra à integrante da Direção Colegiada do Instituto, Prof.ª Deborah Werner. A Prof.ª Deborah 
deu as boas-vindas aos Conselheiros do CCJE à Faculdade de Letras, prédio em que se encontra 
atualmente o IPPUR, parabenizando o Centro pela iniciativa de realizar reuniões itinerantes. Em 
seguida, o Prof. Daniel Conceição, que atuou como Coordenador de Graduação do IPPUR, deu 
início à apresentação sobre a referida Unidade. Primeiramente, o professor destaca que o 
Instituto promove o ensino tanto de graduação quanto de pós-graduação, bem como atividades 
de extensão universitária, nos campos do planejamento urbano e regional e da gestão pública 
para o desenvolvimento econômico e social. No aspecto histórico, o professor pontua que o 
Instituto surgiu em 1971 a partir de um grupo de pesquisadores da COPPE ligados aos estudos 
do planejamento urbano e regional, os quais se desligaram desta Unidade e foram incorporados 
pelo CCJE. Em 1993, foi criado o Doutorado em Planejamento Urbano e Regional e o IPPUR se 
manteve como um instituto de pós-graduação até 2010, quando foi criado o Curso de Graduação 
em Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social (GPDES), inicialmente no 
modelo multi-unidades. Em 2014, teve início o processo de superação desse modelo de curso e, 
em 2016, o GPDES se tornou um curso pleno do IPPUR. O professor menciona que no mesmo 
ano, em virtude do incêndio no prédio da Reitoria, o Instituto foi acolhido pela Faculdade de 
Letras, onde está localizado desde então. Assim, nos últimos anos, um dos desafios do IPPUR 
tem sido exatamente o de ser reinventar como unidade, em função das dificuldades de não contar 
com um espaço físico próprio. Em relação ao corpo social, o Prof. Daniel pontua que a estrutura 
de direção do IPPUR é inovadora, pois, a partir da gestão do Prof. Orlando Alves, trata-se de 
uma Direção Colegiada, sendo um modelo mais participativo, no qual as decisões são 
deliberadas em conjunto por todos os diretores das diversas áreas. Há também as Coordenações 
de Graduação e de Pós-Graduação, as secretarias e a gerência administrativa. O professor destaca 
também a atuação do corpo discente, por meio da Atlética, do Centro Acadêmico (CAGESP) e 
da Empresa Júnior, sendo 496 estudantes de graduação, 280 de pós-graduação, 23 técnicos-
administrativos e 38 professores efetivos, 1 professor visitante, 2 aposentados que ainda 
participam do Instituto e 12 professores substitutos. O Instituto possui o Programa de Pós-
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Graduação em Planejamento Urbano e Regional (PPGPUR), sendo seu curso mais antigo e que 
deu origem ao IPPUR, com mestrado e doutorado, oferecendo 25 vagas por ano. Possui os 
seguintes cursos de especialização: Política e Planejamento Urbano; Cidades, Políticas Urbanas e 
Movimentos Sociais; Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo e Gestão Pública, este 
último desenvolvido em parceria com a Pró-Reitoria de Pessoal. O IPPUR já formou ao longo 
dos anos 100 doutores, 350 mestres e 262 especialistas. As linhas de pesquisa do PPGPUR são: 
Planejamento e Estruturação Urbana e Metropolitana; Planejamento, História e Cultura; 
Planejamento, Meio Ambiente e Tecnologia e Planejamento, Território e Desenvolvimento 
Regional. Em sua apresentação, o professor ainda elenca os laboratórios de pesquisa do Instituto 
e destaca que a localização original da unidade no prédio da Reitoria permitia uma grande 
integração e colaboração entre eles, em virtude da proximidade, o que se encontra fortemente 
prejudicado após o incêndio, pois hoje se encontram em localizações dispersas. O professor 
destaca também a tradição do IPPUR em relação às atividades de extensão, sobretudo, pela 
ligação do Instituto com movimentos sociais, o que se fortaleceu ainda mais com a necessidade 
de que os alunos de graduação cumpram 10% de sua grade curricular em atividades vinculadas à 
extensão. Ainda sobre a graduação, o professor menciona que o GPDES, surgido em 2010 
conforme dito anteriormente, oferece 100 vagas anuais, sendo 50 por semestre, e já formou 174 
estudantes. O professor cita que houve a criação de uma associação de ex-alunos, a qual tem 
proporcionado a obtenção de informações sobre a trajetória profissional de alguns dos egressos, 
pontuando que muitos deles estão inseridos em atividades governamentais e também no terceiro 
setor. Adentrando no tema das questões desafiadoras do Instituto, o professor relata as 
dificuldades enfrentadas pelo GPDES durante o seu funcionamento com a configuração de um 
curso multi-unidades, tendo sido cogerido por seis unidades distintas, sendo o IPPUR uma delas. 
O professor destaca que as dificuldades postas no modelo em tela culminaram na iniciativa de 
estabelecer o GPDES como um curso de graduação sob responsabilidade do IPPUR. A transição 
para o formato atual se mostrou benéfica, conforme o relato do professor, o qual indica que ainda 
há algumas dificuldades pontuais em determinadas áreas, tais como Contabilidade, Direito e 
Economia do terceiro setor. O professor aponta que uma das expectativas da Unidade, a fim de 
estabelecer o GPDES como um programa de excelência gerador de conhecimento na gestão 
pública, é a criação da Pós-Graduação em Gestão Pública, possibilitando, assim, a consolidação 
de uma identidade acadêmica e pedagógica do curso. Outro desafio apontado é o de abrigar as 
atividades do Instituto desde que este foi desalojado do prédio da Reitoria após o incêndio de 
2016, mas ressalta, novamente, a importância do acolhimento pela Faculdade de Letras, na qual 
estão ocupando atualmente 5 salas. Nesse sentido, o professor destaca que a maior dificuldade é 
a de prover salas para os professores e para o funcionamento dos laboratórios. O professor, 
então, encerra sua apresentação sobre o panorama geral do IPPUR, indicando um pedido de 
apoio para superação de algumas das dificuldades pontuadas, porém, enfatizando que, sobretudo 
em relação à graduação, o Instituto contou com oportunas contribuições pelas direções. E, por 
fim, reforça a importância das reuniões itinerantes no formato atual para estreitar as relações 
entre as unidades. O Decano agradeceu à Prof.ª Deborah e ao Prof. Daniel pela apresentação, 
ressaltando seu caráter positivo para que as unidades se conheçam melhor. Em seguida, 
procedeu-se à discussão da Ata da reunião ordinária de 25/04. Não havendo manifestações, foi 
colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade. Iniciado o Expediente, o Decano 
passou aos INFORMES, sendo os seguintes do CONSUNI: a) houve um pedido de vistas por 
uma Conselheira do CCS do processo que trata da representação dos Professores Titulares nas 
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Congregações das unidades, o qual já vem tramitando no Plenário do referido Conselho 
Superior; b) na sessão do dia 23 de maio ocorreu a apresentação do Projeto BNDES, que foi 
encaminhado aos Conselheiros do CCJE, a fim de ampliar o debate sobre tema; c) a professora 
Denise Pires foi nomeada e a cerimônia de transmissão de cargo ocorrerá efetivamente no dia 08 
de julho. O Decano informou também sobre a realização de eleição para representante dos 
Centros na CPPD e, para tal, haverá uma mesa de votação em cada Unidade do CCJE. O Prof. 
Flávio informou, ainda, sobre a cerimônia de entrega dos certificados de dignidade acadêmica 
que ocorreu na presente data no CT, enfatizando que muitos alunos do CCJE foram 
contemplados. Informou sobre a reunião realizada ontem com a Decania do CFCH e o 
Subprefeito, Zenildo, na qual ficou definido o local onde será instalada a futura subestação 
elétrica da Praia Vermelha. Na mesma reunião, também foi deliberado sobre o acesso provisório 
por rampa ao Palácio Universitário e sobre as próximas etapas das obras do espaço de 
convivência do campus da Praia Vermelha, onde já foram instaladas mesas. Informou sobre a 
realização de três Audiências Públicas para prestação de contas da Decania do CCJE, a serem 
realizadas nos seguintes dias: 17/06, às 11 horas, na Faculdade Nacional de Direito, e às 17 horas 
no CFCH; e no dia 24/06, às 16h30, na Faculdade de Letras. O Prof. Flávio informou também 
que já começaram as ações para a instalação do wi-fi da Praia Vermelha. O Prof. Marilson 
Santana apresentou como informe do CEG o pedido para que as Unidades do CCJE tenham 
atenção redobrada com os procedimentos relativos aos processos de jubilamento dos alunos, nos 
quais devem constar necessariamente a ata da Congregação da Unidade. O professor informou 
também que tem sido um processo árduo a conquista de professores substitutos, mencionando o 
caso da Faculdade de Direito que não conseguiu obter a renovação de todos os seus processos. O 
Prof. André Bufoni informou que foi estabelecida uma rede de comunicação direta com os 
coordenadores dos programas de Pós-Graduação das Unidades do CCJE. Informou também a 
respeito da preocupação do CEPG com o contigenciamento das bolsas, pontuando que não se 
sabe ainda exatamente qual impacto terá sobre o CCJE; e a preocupação com as alterações que 
deverão ocorrer na forma de avaliação dos cursos. Informou que a Câmara conjunta CEG-CEPG 
está analisando o tema da carga horária mínima dos docentes, no que se refere ao tempo mínimo 
que estes devem em estar em sala de aula, debatendo como seria feita a contagem das horas. A 
Prof. Sandra Becker informou sobre a aprovação no CONSUNI da criação do Conselho de 
Extensão Universitária. Informou também sobre as novas funcionalidades do SIGA, com o 
consequente desuso do SIGProj, enfatizando o protagonismo que terá o Coordenador de 
Extensão da Unidade nesse processo, e que no site da PR-5 estão disponíveis as informações 
sobre as funcionalidades do sistema. A professora informou ainda que nos dias 11, 12 e 13 de 
junho será realizado o evento “Conhecendo a UFRJ" e que os stands do CCJE ficarão instalados 
no CCMN. Passando-se à ORDEM DO DIA, o Decano submeteu o pedido de exclusão dos 
itens 4 e 5 da pauta, Regulamentação de festas e Regimento do Conselho de Coordenação do 
CCJE, respectivamente, e, assim, os pontos 6, 7 e 8 passariam a pontos 4, 5 e 6. Em votação, foi 
aprovada a alteração. 1. Promoção a Titular: a) Proc. nº 23079.048304/2018-87. Interessado: 
Ana Carolina Pimentel Duarte da Fonseca (FACC). Assunto: Promoção Titular – classe E. O 
parecer do relator, Prof. Antonio Licha, foi favorável. APROVADO por unanimidade. b) Proc. 
nº 23079.015691/2019-56. Interessado: Adauto Lucio Cardoso (IPPUR). Assunto: Promoção ao 
cargo de professor Titular. Após o cumprimento das exigências, o parecer do relator, Prof. André 
Bufoni, foi favorável. APROVADO por unanimidade. 2. Homologação de Projetos de 
Extensão: COPPEAD: Proc. nº 23079.016934/2019-73, 23079.016933/2019-29; FACC: Proc. 
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nº 23079.015892/2019-53,  23079.015896/2019-31, 23079.010394/2019-14, 
23079.017714/2019-67; FND: Proc. nº 23079.013691/2019-11, 23079.015907/2019-83, 
23079.016180/2019-51, 23079.017698/2019-11, 23079.017708/2019-18, 23079.017734/2019-
38, 23079.017784/2019-15, 23079.017785/2019-60, 23079.017786/2019-12; IE: Proc. nº 
23079.016082/2019-14; IPPUR: Proc. nº 23079.016352/2019-97, 23079.016353/2019-31, 
23079.017005/2019-81, 23079.017541/2019-87, 23079.018256/2019-83 e IRID: Proc. nº 
23079.016198/2019-53, 23079.016197/2019-17. O parecer favorável da Coordenadora 
Acadêmica de Extensão e Pesquisa, Prof.ª Sandra Becker, foi favorável. APROVADOS por 
unanimidade. 3. Proc. nº 23079.016392/2019-39. Interessado: FACC. Assunto: Acordo de 
Cooperação Acadêmica entre FACC e ISCTE/Lisboa. O parecer do relator, Conselheiro 
Francisco Ascenso, foi favorável. APROVADO por unanimidade. 4. Programa de Vídeos 
Institucionais. A Coordenadora de Atividades Culturais do CCJE, servidora Waldelice Souza, 
apresentou uma proposição preliminar da iniciativa, mencionando que a ideia surgiu em conjunto 
com a Prof.ª Sandra Becker, e que a construção do programa, em que pese este esteja sendo 
desenvolvido no âmbito da Decania, estará aberta para ouvir as propostas e perspectivas das 
Unidades. A Prof.ª Eliane Tavares menciona que o COPPEAD possui um estúdio que está à 
disposição para gravação dos vídeos. O Prof. David Kupfer saudou a iniciativa e ressaltou que o 
Instituto de Economia possui interesse na participação do referido programa, oferecendo o 
auxílio da Unidade no que for possível. A Prof.ª Deborah Werner também manifestou que o 
IPPUR tem interesse na produção de vídeos institucionais. 5. Homologação do Conselho 
Editorial e da proposta editorial do número de relançamento da Revista Versus. A 
Coordenadora Waldelice apresentou a indicação dos nomes para composição do Conselho 
Editorial, designando os seguintes professores: Mauro Osório (FND), Vicente Ferreira 
(COPPEAD), Fábio Freitas (IE), André Bufoni (FACC), Renata Bastos (IPPUR) e Flávio 
Combat (IRID). A Coordenadora mencionou que a proposta editorial da edição de relançamento 
da Revista é a comemoração dos 100 anos da UFRJ. O Prof. Antonio Licha informa que a ideia 
inicial é que seja lançada até o final do ano, no formato eletrônico. O Prof. Flávio pontua que a 
proposta inclui a publicação de artigos que demonstrem a importância e as potencialidades da 
UFRJ, bem como a contribuição da Universidade ao longo desses 100 anos para a sociedade. O 
professor menciona também a alta relevância que a Revista Versus apresentava tanto no âmbito 
interno, quanto externo à UFRJ e, por isso, surge a proposta de resgatá-la. Em votação, o 
Conselho Editorial e a proposta editorial foram APROVADOS por unanimidade. 6. Alterações 
ao Regimento do Instituto de Economia. Proc. nº 23079.021235/2019-45. Interessado: 
Instituto de Economia. O parecer do relator, Prof. Flávio Martins, foi favorável. APROVADO 
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Decano agradeceu a presença de todas e todos e 
deu por encerrada a sessão. E para constar, eu, Thais de Souza Andrade, lavrei a presente ata que 
segue por mim assinada e pelo Decano do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFRJ, 
Prof. Flávio Alves Martins. Rio de Janeiro, 06 de junho de 2019. 
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