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Ata da reunião ordinária do Conselho de Coordenação do Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas, realizada no décimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, na
Sala Edson Bueno do Instituto COPPEAD de Administração, Cidade Universitária, às treze
horas, sob a presidência do Decano do CCJE, Prof. Flávio Alves Martins, com a presença
dos Conselheiros Efetivos: Prof. Antonio Licha (Vice-Decano), Prof. Orlando Alves (Diretor
do IPPUR), Prof.ª Elaine Tavares (Diretora do COPPEAD), Prof. Carlos Bolonha (Diretor da
FND), Prof. Fabio Freitas (Diretor do IE), Prof.ª Eliane Ribeiro (Diretora da FACC), Prof.
Paulo  Cesar  Lopes  Pereira  (FACC),  Prof.  Daniel  Conceição  (IPPUR),  Técnico-
Administrativa Maria Aparecida Portugal (COPPEAD), Técnico-Administrativo Francisco
Eduardo  Ascenso  (IRID)  e  Aluno  Gabriel  Guimarães  (FND).  Suplentes:  Profª.  Sandra
Becker, em substituição ao Prof. Leonardo Valente (IRID) e Prof.ª Márcia Cristina de Souza,
substituição  ao  Prof.  Carlos  Magno  (FND).  Convidados:  Prof.  Helios  Malebranche
(Coordenador Acadêmico de Graduação do CCJE e representante do CCJE no CONSUNI),
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) e Prof. Eduardo Raupp (Pró-Reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças).
Iniciada a sessão, o Decano agradeceu a presença de todas e todos bem como a recepção do
Instituto COPPEAD aos membros do Conselho de Coordenação. Em seguida, procedeu-se à
discussão da Ata da reunião ordinária de 19/08. Não havendo manifestações, foi colocada em
votação,  sendo  APROVADA.  Iniciado o expediente,  o Decano passou aos  INFORMES
concedendo a  palavra  aos  representantes  do  CCJE  nos  colegiados  superiores  para  os
informes  necessários.  A professora  Sandra  Becker  registrou  a  necessidade  do  apoio  das
unidades na SIAC e avisou que solicitará formalmente às Direções de cada unidade do centro
dois  equipamentos  para  projeções.  O  professor  Fabio  Freitas  informa  que  será  um dos
membros  para  a  próxima  COTAV  como  representante  do  CCJE.  Nenhum  outro
representante  apresentou informes.  A professora Elaine do COPPEAD pediu a palavra e
relatou que o Instituto está há duas semanas sem coleta de lixo e que mais uma docente
sofreu tentativa de sequestro, solicitando à prefeitura da Cidade Universitária intensificação
da segurança do campus. Prof. Flávio Martins informa que levará as duas questões ao CSCE
do dia 24/9. Esclarece que a Comissão para a avaliação da criação do Comitê de Ética em
Pesquisa  do  CCJE ainda  não  teve  tempo hábil  de  se  reunir  e,  portanto,  a  avaliação  da
comissão será apresentada na próxima reunião ordinária do conselho.  Quanto à SIAC, o
professor  informa  que  a  programação  já  está  disponível  para  consulta  e  sugere  que  a
professora Sandra apresente um levantamento estatístico do número de trabalhos por unidade
do CCJE. Prof. Flávio informa, ainda, da realização do último Parangolé a ser realizado no
dia 10 de setembro com a presença do professor  Ricardo Takahashi da UFMG. Por fim,
informa que o CCJE promoverá as comemorações dos seus 50 anos no dia 9 de dezembro
com algumas ações já previstas: relançamento da revista versus; site comemorativo dos 50
anos  e  exposição  documental  e  cerimônia  de  homenagem  aos  ex  decanos  e  decanas.
Finalizados os informes, passando-se à ORDEM DO DIA, o Decano submeteu o pedido de
inversão da pauta, com a Apresentação da PR-3 como primeiro item, e a renumeração dos
demais  itens  em  sequência,  bem como  solicitou  a  inclusão  de  dois  processos:  proc.  nº
23079.011528/2019-14  –  Promoção  à  Titular  (Prof.  Vitor  Mario  Iorio)  e  proc.  nº
23079.032113/2019-84 –  Termo de Execução Descentralizada – FDD/UFRJ – Projeto
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Laboratório  de  Pesquisa  em  Concorrência  (Instituto  de  Economia).  Em  votação,  foi
aprovada a  alteração. 1.Visita  da PR-3,  para tratar do orçamento e  dos  recursos  da
UFRJ. O Pró-Reitor Eduardo Raupp inicia sua apresentação pontuando a necessidade de se
avançar  no  PDI  da  UFRJ.  Exibe  em  sua  apresentação  a  distribuição  do  orçamento
discricionário da UFRJ. Elenca os principais contratos da universidade, que custam em torno
de 20,4 milhões, tais como água e esgoto, alimentação, energia elétrica, manutenção campi e
hospitais, segurança, transporte,  limpeza e conservação. A universidade tem gasto médio
mensal de aproximadamente 33 milhões de reais e que as liberações do MEC nos meses de
julho e agosto chegam a apenas 16 milhões. Para a grave crise orçamentária e financeira da
UFRJ, algumas medidas já foram adotadas como a  restrição de liberação de passagens e
diárias;  suspensão  das  liberações  do  orçamento  para  as  unidades;  reanálise  de
obras/investimentos previstos; renegociação dos principais contratos de serviços, incluindo
terceirizados; negociação de acordo com a CEDAE (água e esgoto); negociação de acordo
com a  Light  (energia  elétrica)  e  redimensionamento  dos  contratos.  O Prof.  Paulo  César
Pereira questiona na hipótese de um cenário pior, qual a expectativa da PR3. O pró-reitor
esclarece  que  só  há  uma  alternativa  no  momento  que  é  a  liberação  dos  recursos  pelo
ministério.  O  Prof.  Fabio  Freitas  sugere  que  haja  comunicação  da  repercussão  dessa
liberação ou não para as unidades. Profª.ª Eliane Ribeiro solicita que o Prof. Eduardo Raupp
mantenha as unidades atualizadas sobre as novidades em relação à liberação de recursos.
Prof. Antonio Licha pergunta sobre os planos para o próximo ano, para não se manter com
deficit. O Prof. Raupp menciona que uma das formas de ajustar a situação é rever contratos,
sobretudo os que apresentam dimensionamentos inadequados. Nenhuma outra consideração
posterior, o pró-reitor agradeceu a oportunidade e deixou a reunião do Conselho. O Prof.
Flávio Martins deu continuidade à reunião passando ao ponto seguinte, 2.  Apresentação do
AVADES,  convidando  a  técnica  administrativa  Alessandra  Monteiro  para isso.  Na
apresentação,  a  técnica  esclareceu  que  o  novo  sistema  proposto  pela  PR4 substituirá  as
avaliações em meio físico e, nesse sentido, chama a atenção dos dirigentes para que não
percam o prazo de preenchimento dos formulários exigidos para que não ocorram prejuízos
aos servidores técnicos. Durante a breve apresentação, indicou a necessidade de pontuação
mínima  para  a  progressão  funcional;  reforçou  o  prazo  final  bem  como  esclareceu  a
necessidade do preenchimento de todos os formulários. Finalizada a apresentação, o Prof.
Flávio  mencionou  que  já  havia  preenchido  alguns,  que  não  eram complicados  mas  que
demandavam certo tempo e, nesse sentido, solicitava aos dirigentes que não deixassem para a
última hora. O Prof. Fabio Freitas pergunta o tempo de avaliação do servidor e a Alessandra
informa que a  avaliação  é  referente  ao  último ano do servidor.  O Prof.  Carlos Bolonha
questionou a situação de unidades que enfrentaram movimentação de servidores. A técnica
Alessandra  esclareceu  que,  de  acordo  com  reunião  realizada  na  PR4,  a  Pró-Reitoria
recomenda, por se tratar de avaliação do último ano de exercício do servidor, que a unidade
de origem também precisaria avaliar e seria feita a média de notas obtidas na unidade de
origem com a unidade de destino. Sem mais nenhuma outra consideração, o professor Flávio
agradeceu  a  apresentação  e  passou para  o terceiro  ponto  da pauta.  3.  Apresentação do
relatório da CPA. O Prof. Helios Malebranche informa que em 2004 foi promulgada lei que
torna obrigatória  a  apresentação  de um relatório pela  Universidade.  Como presidente  da
CPA, o Prof. Helios destacou que a ideia é recomendar as orientações do relatório anterior,
adicionando  um  quarto  item.  Explica  que  existiam  três  itens  com  10  dimensões,  por
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exemplo, financeiro, infraestrutura, comunicação com a sociedade. Esse quarto item vai dar a
oportunidade das unidades se manifestarem com relação ao que foi feito do plano de ação
anterior. Informa que será enviado comunicado com os formulários e solicita o atendimento
das  unidades  quanto  ao  preenchimento  de  forma  detalhada  e  no  prazo.  O  Prof.  Flávio
agradece as considerações e o trabalho do professor Helios à frente da CPA e passa ao ponto
4.  Homologação  dos  BAREMAS  para  avaliação  de  estágio  probatório  docente,
recebidos das Unidades:  o Prof. Flavio concede a palavra ao relator,  professor Antonio
Licha, que faz a leitura dos Pareceres dos processos nº 23079.034513/2019-24 (Instituto de
Economia) e nº 23079.034511/2019-35 (IPPUR), recomendando a aprovação. Em votação,
os   Pareceres  foram  aprovados  por  unanimidade.Passando-se  ao  ponto  5.  Proposta  de
alteração à Resolução CSCE do Condomínio da PV, o Prof. Flavio Martins solicita que a
técnica  administrativa  Alessandra  apresente  as  alterações  à  Resolução  aos  membros  do
Conselho. Na apresentação, a técnica compara os textos da atual resolução com as propostas.
Enfatiza  que  as  mudanças  principais  estão  na  configuração  da  comissão  executiva  do
condomínio, que teve o número de membros reduzido para dar maior agilidade na resposta
de demandas, bem como a necessidade de um calendário anual de manutenção dos espaços.
Acrescenta que a PR3 foi incluída como membro participante do condomínio, para que se
consiga orçamento próprio de manutenção, já que hoje todas as despesas recaem sobre as
Decanias do CCJE e CFCH. Em votação, as alterações foram  APROVADAS. Alessandra
explicou acerca de uma ocorrência com as notas fiscais de serviços na limpeza para o ex
bingo. Devido a uma defasagem entre o vencimento de uma Portaria e a publicação de outra,
nos meses de julho e agosto, o espaço ficou com a fiscalização deficitária e, por essa razão,
para que não houvesse prejuízos à empresa que prestou os serviços à UFRJ, solicita que o
Conselho referende o pagamento das notas fiscais dos meses de julho e agosto de 2019 , o
que foi APROVADO, por unanimidade. No ponto 6. Termo de Execução descentralizada
– MCTIC/UFRJ Proc. nº 23079.032116/2019-18, informa-se que o processo foi aprovado
ad referendum  e o Prof. Flavio Martins esclarece que trata-se de pedido formulado pelo
professor  Marcelo Gerson Pessoa de Matos do IE. Após leitura de Parecer favorável, em
votação, o pedido foi APROVADO. No ponto 7. Indicação de Professor Colaborador. O
Instituto  de  Economia  apresentou  dois  pedidos  de  professor  colaborador:  Proc.  nº
23079.024817/2019-83 e Proc. nº 23079.026918/2019-99. O Prof. Flávio passou a palavra
para o Prof. Paulo César Pereira, relator de ambos os pedidos, que informa ser favorável na
íntegra ao da professora Valeria, mas entende que o Conselho pode aprovar no mérito o do
Prof.  Carlos  Eduardo  Medeiros,  devendo  o  processo  retornar  à  Unidade  para  anexar  o
necessário plano de trabalho, exigência identificada pelo relator. Em votação, o Parecer foi
APROVADO.  No ponto  8.  Acordo  de  Cooperação  (IE/UFRJ e  Paris  XIII),  Proc.  nº
23079.029829/2019-02 do Instituto de Economia, o Prof. Flávio Martins passa a palavra ao
relator, Prof. Antonio Licha que explica as características do acordo e manifesta-se favorável
ao pedido. Em votação, foi APROVADO. Passa-se, então, ao ponto 9. Promoção a Titular,
processo  nº 23079.011528/2019-14, que trata da promoção à categoria de professor titular
do  docente  do  IRID,  Prof.  Vitor  Mario  Iorio.  O  Prof.  Flávio  Martins  faz  o  relatório  e
esclarece que o docente teve seu relatório de atividades aprovado pela Comissão aprovada
pelo IRID, bem como  apresentação de memorial e conferência igualmente aprovados, sendo
seu  Parecer  favorável   à  aprovação  da  promoção  pelo  Conselho  de  Coordenação.  Em
votação, foi aprovado por unanimidade. No ponto 10. Termo de Execução Descentralizada
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–  FDD/UFRJ  –  Projeto  Laboratório  de  Pesquisa  em  Concorrência,  processo  nº
23079.032113/2019-84, de interesse do professor Eduardo Pontual Ribeiro, do Instituto de
Economia, o Prof. Flavio Martins passa a palavra à Profa. Eliane Ribeiro para que leia o
Parecer do Prof. Antonio José Barbosa, que indica manifestação favorável. Em votação, o
pedido foi  APROVADO.  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, 16 de setembro
de 2019.

Thais de Souza Andrade
Chefe de Gabinete da Decania do CCJE

SIAPE: 1651340

Flávio Alves Martins
    Decano do CCJE
     SIAPE: 2174912

ATA CONSELHO DE COORDENAÇÃO CCJE 16/09/2019 Página 4


	Universidade Federal do Rio de Janeiro

