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 2 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA 3 

POLITÉCNICA DO DIA 28 DE JULHO DE 2021.  4 

 5 

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil  e vinte um, com início às catorze horas  6 

e dezessete minutos,  em ambiente virtual  em observação às medidas preventivas adotadas  7 

contra a pandemia do COVID -19,  reuni ram-se os membros da Congregação da Escola 8 

Politécnica da Universidade Federal  do Rio  de Janeiro .  A sessão foi  presidida pela 9 

Diretora da Escola Poli técnica,  Professora Cláudia do Rosário Vaz Morgado e foi  10 

transmitida via videoconferência,  através da p lataforma ZOOM, ID da reunião: 861 9527 11 

6005,  ao vivo,  pelo Youtube https:/ /youtu.be/UUbzCM9b0KI ,  através do canal oficial  da 12 

Escola Poli técnica.  Foram registradas as presenças dos seguintes membros:  Vinícius  13 

Carvalho Cardoso,  Edilberto Strauss;  Márcio  Nogueira de Souza; Marta Cecil ia Tapia;  14 

Eduardo Linhares Qualharini  e Rogério Nascimento.  Departamento de Construção Civil :  15 

Assed Naked Haddad; Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente:  Heloísa 16 

Teixeira Firmo; Departamento de Engenharia de Transportes:  Giovani Manso Ávila;  17 

Departamento de Engenharia de Transportes:  Hostí l io Xavier Ratton Neto ; Departamento  18 

de Engenharia de Estruturas:  Flávia Moll  de Souza Judice;  Departamento de Expressão  19 

Gráfica:  Julio César Boscher Torres;  Departamento de Engenharia Mecânica:  Daniel  20 

Onofre de Almeida Cruz; Departamento de Engenharia Nuclear:  Inayá Correa Barbosa 21 

Lima; Departamento de Engenharia Elét rica:  Marcos Vicente de Brito Moreira ;  22 

Departamento de Engenharia Elet rônica e  de Computação: José Paulo Brafman.  23 

Representantes dos Professores Titulares:  Floriano Carlos Martins Pires Júnior. 24 

Representantes dos Discentes:  1ª  Cadeira - Galo Francisco Ainstein;  2ª  Cadeira - Thaís de 25 

Almeida Pessôa; 3ª  Cadeira - Camile Paiva Gonçalves;  4ª  Cadeira-Diego José Silva 26 

Nuzza de Souza; 5ª  Cadeira - Alessandra da Silva Figueiredo; 6ª  Cadeira - Jonathan  27 

Wesley Egydio Ramiro; 7ª  Cadeira- Ana Beatriz de Sousa Vieira.  Item 01.  28 

Comunicação .  A Presidente iniciou a sessão  informando que o novo site vai  entrar no 29 

ar no dia 06/08/2021,  sob a coordenação do professor Vinícius Carvalho Cardoso ,  a ideia 30 

é ser um site mais interativo e voltado para serviços.  Informou também que a reitora já  31 

encaminhou prioridade das  Vagas COTAV e ainda que aguardando a CAENg para indicar  32 

os membros do conselho  de estagio,  para segunda feira iniciar a avaliação dos contratos  33 

de estágio.  Ordem do Dia.  A Presidente solicita a inclusão de Extra -Pauta dos seguintes  34 

assuntos:  01) Pedido de mudança da vaga já aprovada para o DCC de concurso para 35 

professor Adjunto DE, do setor de Construção Civil  para o setor de Materiais de 36 

Construção.02) Dois assuntos da DAEX: Parecer Conjunto sobre Intercâmbio Acadêmico  37 

com início anterior ao término do período acadêmico de 2021/1 - Escola Poli técnica.  E 38 

Atividade de Extensão: Planejamento urbano-terri torial  para incremento da resil iência a  39 

inundações.  As inclusões foram aprovadas  por unanimidade.  Item 2.  Expediente.  40 

Relatora:  Prof a .  Cláudia do Rosário Vaz Morgado .  Trata-se da ata da sessão do dia 41 

14/07/2021 enviada previamente para apreciação dos membros do  Colegiado.  Em regime 42 

de votação,  a ata foi  aprovada por unanimidade.  Item 03. Pedido de prorrogação de 43 

l icença sem vencimentos .  Relator: Prof.  Flor iano Carlos Martins Pires Junior .  O relator  44 

leu o parecer que em síntese foi  o seguinte:  “O Prof.  Pedro Braconnot  Velloso,  lotado 45 

no Departamento de Engenharia Eletrônica e de Computação,  solici tou a prorrogação de 46 

l icença não remunerada para tratar de assuntos particulares,  pelo período de onze meses,  47 

até o final  de julho de 2022.  De acordo com o Art.  91 da Lei 8.11 2/1990,  l icença para 48 

trato de assuntos pessoais pode ser concedida,  pelo prazo de até três anos consecutivos,  49 

sem remuneração,  a cri tério da Administração.  O Corpo Deliberativo do Departamento  50 

analisou o pleito e decidiu pela aprovação da prorrogação.  Esta  Comissão de Corpo 51 

Docente da Congregação da Escola Poli técnica entende que não há elementos objetivos  52 

para que o pleito não seja acatado,  e assim o nosso parecer é no sentido de confi rmar -se 53 
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a decisão do Colegiado e aprovar a solicitação”.  Após a lei tura do parecer favorável da 54 

Comissão,  pelo relator,  em regime de votação o pleito foi  aprovado por unanimidade.  55 

Item 04.  Progressão/Promoção Docente .  Relator: Prof.  Daniel  Onofre de Almeida 56 

Cruz.  Departamento de Engenharia Mecânica –  DEM. Interessada: Profa.  Juliana Braga 57 

Rodrigues Lourei ro.  Processo n° 23079.209306/2021-54.  Progressão de Associado I para 58 

II.  Após a lei tura do parecer favorável da Comissão pelo relator,  em regime de votação  59 

o relatório da progressão foi  aprovado por unanimidade.  Item 05.  Pedido de mudança 60 

da vaga já aprovada para o DCC. Relator: Prof.  Assed Naked Haddad.  O relator leu o  61 

parecer que em síntese foi  o seguinte:  “ solici tação de aprovação da mudança da vaga já  62 

aprovada para o DCC de concurso para professor adjunto DE, do setor de Construção  63 

Civil  para o setor de Materiais de Construção ,  com aproveitamento do segundo candidato  64 

aprovado no recente concurso para o DCC no setor de Materiais de Construção.  65 

Internamente os setores trabalham muito mais integrados justificando essa troca.  O 66 

assunto foi  abordado,  debatido e aprovado nas duas últ imas reuniões do DCC” .  Após a 67 

lei tura do parecer pelo relator,  em regime de votação o pedido foi  aprovado por  68 

unanimidade.  Item 06. Eleição de representantes docentes e técnicos -administrativos  69 

da Congregação da Escola Politécnica.  Relatora:  Cláudia do Rosário Vaz Morgado .  A 70 

relatora apresentou o Regulamento da Eleição dos Representantes da Congregação para 71 

as Classes Docentes e do Corpo Técnico-Administrativo da Escola Poli técnica .  72 

Composição da Comissão Eleitora l:  Profa Flavia Moll  de Souza Judice (Presidente da 73 

Comissão);  Prof.  José Paulo Brafman ; Prof.  Assed Naked Haddad; José Antônio Gameiro  74 

Salles;  Rômulo Magnus de Melo; Roberta Perei ra Gomes  e Valéria de Oliveira Alves  75 

Vieira  (Secretária da Comissão) .  Competências e atribuições da Comissão Eleitoral :  76 

- Elaborar todo o processo eleitoral  e as normas; - Homologar e divulgar o Colégio  77 

Eleitoral  e as chapas inscri tas;  - Primar pelo cumprimento dos cri térios da eleição  78 

estabelecidos;  - Cumprir com o calendário eleit oral  do i tem 5,  e em casos excepcionais,  79 

por motivos técnicos,  reorganizar o calendário.  - Elaborar e organizar o processo virtual  80 

de votação,  uti l izando o Sistema de Votação Online da UFRJ; - Divulgar o resultado das  81 

eleições na página da Escola Poli técni ca.  Das vagas e chapas: Conforme a nova redação 82 

do Art.  99 do Regimento da Escola Poli técnica aprovado na sessão do CONSUNI de 22  83 

de julho de 2021,  neste certame serão elei tos o seguinte número de representantes  84 

t i tulares e seus respectivos suplentes:  - três representantes dos Professores Titulares;  - 85 

dois representantes de Professores Associados;  - dois representantes dos Professores  86 

Adjuntos;  - um representante dos Professores Assistentes e Professores Auxiliares;  -  87 

dois representantes do Corpo Técnico -Administrativo .  Perfil  dos candidatos elegíveis 88 

à representação: Para que possa se candidatar à vaga de representante dos professores  89 

da sua classe docente,  o interessado deve: - Pertencer ao quadro de professores ativos  90 

da UFRJ,  e ser professor do quadro de  servidores lotados na Escola Poli técnica;  - Não 91 

estar na condição de Servidor cedido a out ros  Órgãos ou out ras Unidades fora da Escola 92 

Politécnica.  - Não pertencer à Comissão Eleitoral .  - Se candidatar através de uma chapa 93 

da mesma classe docente,  determinando o docente que será o t i tular e o suplente da 94 

representação.  Para que possa se candidatar à vaga de representante do Corpo Técnico -95 

Administrativo,  o interessado deve: - Pertencer ao quadro de servidores ativos da UFRJ,  96 

e estar lotado na Escola Poli técnica;  - Não estar na condição de Servidor cedido a outros  97 

Órgãos ou outras Unidades fora da Escola Poli técnica  - Não pertencer à Comissão 98 

Eleitoral .  - Se candidatar através de uma chapa composta por servidores do corpo 99 

técnico-administrativo da Escola Poli técnica,  determinando o funcionário que será o  100 

t i tular e o suplente da representação .  Inscrição dos candidatos: A inscrição dos 101 

candidatos será realizada por meio virtual ,  a part ir do envio d a candidatura pelo e-mail:  102 

representantes.congregacao@poli .ufrj.br ,  dentro do período estabelecido pelo  103 

calendário.  Calendário eleitoral: Até 02/08 -Divulgação do processo eleitoral  e  104 

calendário;  Até 13/08 -Alimentar o banco de dados do sistema com o colég io eleitoral  105 

de cada representação; Até 17/08 -Validar o colégio eleitoral ;  De 09 a 13/08 -Inscrição  106 

das chapas dos candidatos ;  Até 14/08 -Homologação dos candidatos ;  Dias 18 e 19 de 107 
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agosto -Realização da votação; 20/08 -Apuração do resultado e 23/08 -Divulgação do 108 

resultado.  Apuração do resultado: A apuração do resultado final  será realizada pelo  109 

próprio Sistema de Votação Online da UFRJ,  no qual não haverá participação humana 110 

no levantamento dos dados.  Todo o processo se rá contabil izado pelo próprio Sistema,  e 111 

será divulgado ao vivo pela Comissão Elei toral  na data estabelecida no calendário  112 

eleitoral .  Item 07.  DAPRI - Diretoria Adjunta de Projetos e Relações Institucionais 113 

(Homologação de Ad Referendum ).  Relator: Prof.  Eduardo Linhares Qualharini .  Título 114 

do Projeto: Investigação de catalisadores  através de microscopia elet rônica de 115 

transmissão.  Empresa/Instituição Parceira: Petrobras.  Departamento da Escola  116 

Politécnica: Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais.  Fundação de 117 

Apoio: COPPETEC. Coordenador: Paula Mendes Jardim. Valor do Convênio: R$ 118 

678.692,26.  Duração: 910 dias.  Processo: 23079.027666/2019-15.  Após detalhamento e  119 

esclarecimentos pelo relator,  em regime de votação o projeto foi  aprovado por  120 

unanimidade.  Item 08.  DAPG - Diretoria Adjunta de Pós -Graduação –  Oferta de 121 

Turma. Relator: Prof.  Prof.  Márcio Noguei ra de Souza .  8.1.  Curso de Especialização  122 

EMBA em Gestão em Finanças.  372 horas –  Turma: 25. Período: 14/06/2021 a 123 

31/12/2022 - Proc.  nº 23079.211215/2021-89.  Local de Realização: Ilha do Fundão/RJ.  124 

Coordenação: Vinícius Carvalho Cardoso.  8.2.  Curso de Especialização EMBA em 125 

Gestão Empresarial .  396 horas –  Turma: 36.  Período: 14/06/2021 a 31/12/2022 - Proc.  126 

nº 23079.215499/2021 -82.  Local de Realização: Ilha do Fundão/RJ.  Coordenação:  127 

Vinícius Carvalho Cardoso.  8.3.  Curso de Especialização em Estruturas Metálicas.  360 128 

horas –  Turma: 01.  Período: 14/09/2021 a 16/12/2022 - Proc.  nº 23079.218630/2021-63.  129 

Local de Realização: Ilha do Fundão/RJ.  Coordenação: Silvia Corbani.  Após a l ei tura 130 

das ofertas  pelo relator,  esclarecendo que o i t em 7.3 é uma reapresentação por ter contido 131 

incorreções na sessão passada,  em regime de votação as ofertas foram aprovadas por  132 

unanimidade.  Item 09.  DAEX - Diretoria Adjunta de Ensino e Extensão .  Relator:  133 

Prof.  Edilberto Strauss.  9.1.  Parecer Conjunto sobre Intercâmbio Acadêmico com inicio  134 

anterior ao término do período acadêmico de 2021/1 - Escola Poli técnica.  Após a lei tura 135 

do parecer pelo relator,  que em síntese,  descreveu: “ em reunião organizada pela DAEX 136 

e DARI,  realizada em 20 de julho de 2021,  com a participação de representantes da 137 

COAA dos 13 cursos de Engenharia da Escol a Poli técnica da UFRJ,  de forma unanime,  138 

ratifi ca e confere veracidade às regras e exigências referentes à autorização de atividades  139 

de intercâmbio em parceiras internacionais,  da Escola Poli técnica e da UFRJ,  para os 140 

alunos da Escola Poli técnica que inici arão seu período de intercâmbio antes da 141 

finalização do período acadêmico de 2021/1”.  Em regime de votação o parecer foi  142 

aprovado por unanimidade.  9.2.  ASSINATURA DE CONTRATO DE ESTÁGIO COM 143 

DATA RETROATIVA. Interessado(a):  Victor de Souza Poli l lo Pinto (DR E 144 

117196376).  Considerando que a Comissão de Ensino é favorável à assinatura de novo 145 

TCE com o máximo de retroatividade de 2 meses apenas em função das dificuldades  146 

geradas pela pandemia de COVID-19,  a Comissão de Ensino foi  de parecer contrário ao  147 

pleito do aluno.  Após diversas considerações,  em regime de votação,  foram apurados 10  148 

votos favoráveis e 06 votos cont rários ,  assim o parecer da Comissão de Ensino foi  149 

aprovado,  negando o pleito do aluno. 9.3.  ATIVIDADE DE EXTENSÃO:  Nome do 150 

Coordenador:  OSVALDO MOURA REZENDE. Unidade de origem do Coordenador:  151 

Escola Poli técnica.  Título da Ação: Planejamento urbano -terri torial  para incremento da 152 

resil iência a inundações.  Descrição: O projeto tem por objetivo o estudo hidrológico-153 

hidráulico,  combinado à percepção social ,  para a análise do risco de inundações e a  154 

proposição de ações de educação ambiental  e de saneamento,  permitindo a disseminação 155 

do conhecimento,  de forma integrada e multidisciplinar,  sobre áreas de risco na bacia do  156 

Rio Piraquê-Cabuçu,  servindo como um fator para a indução de polí t icas públicas e  157 

gestão urbana eficiente e integrada a sociedade.  Após a lei tura do parecer pelo relator,  158 

em regime de votação o parecer foi  aprovado por unanimidade.  Nada mais havendo a 159 

tratar,  a sessão foi  encerrada às quinze horas e vinte e dois minutos. Para constar a  160 

presente ata foi  lavrado por mim, Valéria de Oliveira Alves Vieira,  secretária da Egrégia 161 
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Congregação e segue assinad a pela Professora Cláudia do Rosário Vaz Morgado.  162 

Presidente da sessão e Diretora da Escola Poli técnica da Universidade Federal  do Rio de 163 

Janeiro******************************************************************  164 


