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ATA DA 482ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se o 

Conselho de Ensino e Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, sob a presidência do Vice-Reitor para Assuntos Acadêmicos, Prof. José 

Ricardo Bergmann, com a presença dos seguintes conselheiros: Prof. Marco Antonio 

Casanova (Coordenador Central de Planejamento e Avaliação), Prof. Luiz Alencar 

Reis da Silva Mello (Decano do CTC), Prof. Luiz Roberto de Azevedo Cunha (Decano 
do CCS), Prof. Jorge Calmon de Almeida Biolchini (Representando o Decano do 
CCBS), Profª. Sonia Kramer (Representante do CTCH), Prof. Welles Antonio 

Martinez Morgado (Representante do CTC), Prof. Márcio da Silveira Carvalho 

(Representante do CTC), Profª. Eneida Leal Cunha (Representante do CTCH), Profª 

Inez Terezinha Stampa (Representante do CCS) e Prof. Leonardo Affonso de 

Miranda Pereira (Representante do CCS). A pauta da reunião foi a seguinte: 1) 

Apreciação da ata da 481ª reunião; 2) Homologação do edital do vestibular PUC-

Rio/2018; 3) Proposta de Regulamento Interno para o Programa de Pós-Graduação 

do Departamento de Química; 4) Proposta de alteração no Curso de Especialização 

em Psicologia Clínica com Crianças, submetida pelo Departamento de Psicologia; 5) 

Proposta de Revalidação de Diploma; 6) Proposta de Criação de Área de Pesquisa no 

Programa de Pós-Graduação em Informática; 7) Proposta de Criação das disciplinas 

Química Geral A e Química Geral B; 8) Proposta de Alteração da periodização do 

Curso de Engenharia Química; 9) Homologação de Parecer da Comissão de Ética; 

10) Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------- 

01) Apreciação da ata da 481ªreunião: Aprovada sem modificações. ------------- 

02) Homologação do Edital do Vestibular PUC-Rio/2018: (A Profª. Marta de 

Souza Lima Velasco, Coordenadora do Vestibular, participou desta parte da reunião 

e apresentou o assunto). A Profª Marta relatou que conforme já foram 

explicitadas na ata da 490º reunião do CEP, as alterações efetuadas no Edital do 

Vestibular visam aproximar o modelo da prova do Vestibular da PUC-Rio ao modelo 

da prova do ENEM. Assim, as provas do Vestibular PUC sofrerão as seguintes  

modificações: a) as disciplinas de Biologia, Física e Química serão agrupadas em 

uma única prova denominada Ciências da Natureza; b) as disciplinas de Geografia e 

História serão agrupadas em uma única prova denominada Ciências Humanas; c) as 

demais provas serão mantidas, com uma única modificação na de Língua 

Estrangeira, que deixará de oferecer a opção de Francês face ao reduzido número 

de candidatos.  A Profª. Marta Velasco também chamou atenção para as seguintes 

alterações introduzidas no edital do Vestibular 2018:  o curso de Arquitetura e 

Urbanismo passará  a  integrar o Grupo 2; o curso de Psicologia não oferecerá 

vagas para ingresso no segundo semestre de 2018; o artigo 31 do Edital, relativo ao 

ingresso do Ciclo Básico do CTC, foi alterado;  o Curso de Sistemas de Informação 

deixa de ser oferecido a partir de 2018; a Portaria no 15/2017 substituirá a 

Portaria  no 81/2005;  o artigo 41, das BOLSAS OFERECIDAS, foi modificado; o 
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Anexo IV, Bolsas Oferecidas Considerando Critérios Socioeconômicos, foi 

modificado. O CEP, por unanimidade, homologou o Edital do Vestibular PUC-Rio-

2018 e seus respectivos anexos.  ------------------------------------------------------- 

03) Proposta de Regulamento Interno para o Programa de Pós-Graduação do 

Departamento de Química: O Prof. Márcio da Silveira Carvalho apresentou a 

proposta com parecer favorável.  A proposta visa atender recomendação da CAPES 

e está de acordo com o Regulamento de Pós-Graduação da PUC-Rio. O CEP, por 

unanimidade, aprovou a proposta. ------------------------------------------------------- 

04) Proposta de alteração no Curso de Especialização em Psicologia Clínica com 

Crianças, submetida pelo Departamento de Psicologia: O Prof. Márcio da Silveira 

Carvalho apresentou a proposta com parecer favorável.  A proposta consiste na 

alteração da carga horária dos cursos que passa de 480 horas (336 horas de 

disciplinas teóricas e 144 horas de prática supervisionada) para 384 horas (336 

horas de disciplinas teóricas e 48 horas de prática supervisionada). O CEP, por 

unanimidade, aprovou a alteração na carga horária do curso. ----------------------- 

05) Proposta de Revalidação de Diploma: O Prof. Márcio da Silveira Carvalho 

relatou o requerimento de revalidação do diploma de doutorado do Prof. ARMAN 

ESMAILI TAKLIMI, do Departamento de Física. O CEP, por unanimidade, aprovou 

a revalidação do diploma. ---------------------------------------------------------------- 

06) Proposta de Criação de Área de Pesquisa no Programa de Pós-Graduação 

em Informática: O Prof. Márcio da Silveira Carvalho apresentou a proposta e foi 

de parecer favorável. Trata-se da criação de uma nova área de concentração do 

Programa de Pós-Graduação em Informática, denominada DATA SCIENCE/ 

CIÊNCIA DE DADOS que objetiva oferecer um embasamento em análise 

descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva além de outros fundamentos em 

banco de dados, computação distribuída e visualização. O CEP, por unanimidade, 

aprovou a criação da Área de Pesquisa. ----------------------------------------------- 

07) Proposta de Criação das disciplinas Química Geral A e Química Geral B: O 

Prof. Welles Morgado apresentou a proposta e foi de parecer favorável.  As 

disciplinas Química Geral A (QUI 17XX), e Química Geral B (QUI 17XX),  

destinadas aos alunos do currículo 1, deverão abordar os conceitos básicos e toda a 

ementa da disciplina Química Geral (QUI 1740), que permanecerá inalterada e fará 

parte do currículo zero. A criação das novas disciplinas visa implementar na área de 

Química a mesma proposta curricular já existente no currículo 1 para as disciplinas 

introdutórias de Cálculo e Física, e que tem apresentado resultados favoráveis na 

redução das taxas de reprovação e evasão dos alunos calouros. O CEP, por 

unanimidade, aprovou a criação das disciplinas. ---------------------------------------- 

08) Proposta de Alteração da periodização do Curso de Engenharia Química: O 

Prof. Welles Morgado apresentou a proposta e foi de parecer favorável. A 

alteração proposta é necessária em virtude da inclusão de dois pré-requisitos em 

disciplinas obrigatórias. O CEP, por unanimidade, aprovou a proposta. --------------- 

09) Homologação de Parecer da Comissão de Ética: O Prof. José Ricardo 

Bergmann apresentou, para homologação, os seguintes pareceres da Câmara de 
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Ética: “Percepção da sobrecarga em familiares de pacientes residentes no 
hospital”, submetido pela aluna Carla Nogueira Sampaio, aluna do Curso de 

Especialização em Psicologia da Saúde; “O processamento de faces no autismo”, 
submetido pela aluna Kelly Luana Mamede Nascimento Zangrando (mestranda do 

Departamento de Psicologia; “A influência do estilo parental materno no 
desempenho das funções executivas em crianças de 8 a 12 anos”, submetido pela 

aluna Anna Carolina Tardin de Azevedo Estefan, mestranda do Departamento de 

Psicologia); “Desenvolvimento e evidências de validade de uma nova bateria infanto-
juvenil de avaliação de Teoria da Mente para diagnóstico de autismo”, submetido 

pela aluna Conceição Santos Fernandes (doutoranda do Departamento de 

Psicologia); “Desigualdades educacionais e proficiência: estrangeiros na fronteira” 
submetido pelo aluno Rogers Barros de Paula (doutorando do Departamento de 

Educação).  O CEP, por unanimidade, homologou os pareceres. ------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrei a 

presente ata que vai assinada por mim e do Presidente do Conselho. -------------- 

 

  

Prof. José Ricardo Bergmann    Ana Lucia Sérgio Einloft 

Presidente  Secretária 

 

 

 

 
  
 

 




