
     CONGREGAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA

Resolução nº 03/2009

(Aprovada em 24/06/2009)

Estabelece  Normas  para  a  Criação  de  Novos
Cursos de Graduação no Campus de Macaé/RJ.

Considerando: 
-  a  importância  estratégica  para a UFRJ em criar  novos cursos de graduação no Campus de
Macaé, inclusive na área de Engenharia, consolidando o novo Campus;
- que o futuro mais razoável para o novo Campus de Macaé, pelas dimensões que a UFRJ já tem e
pela distância em relação à sua sede, é tornar-se uma nova Universidade totalmente independente
da Universidade Federal do Rio de Janeiro;
- que as dimensões atuais da Escola Politécnica em termos do número de alunos,  número de
professores, quantidade de cursos e dimensão administrativa já se aproximam do máximo razoável
em se tratando de eficiência administrativa;
-  que é de todo conveniente  haver  uma Unidade  da UFRJ a responsabilizar-se pedagógica  e
administrativamente pela implantação de novos cursos, inclusive em Macaé;

A Congregação da Escola Politécnica, em sessão de 24/06/2009, resolve:

1 – Assumir a responsabilidade pela implantação de cursos de Engenharia no Campus da UFRJ
em Macaé.

2 – Que a responsabilidade acima terá por base por base:
a – a designação pela Escola Politécnica de um Coordenador de Graduação para os novos cursos;
b  –  aprovação  pela  Congregação  da  Escola  Politécnica  dos Projetos  Pedagógicos  dos novos
cursos;
c  –  realização  de concursos  para  professores,  sob a  responsabilidade  dos Departamentos  da
Escola Politécnica e de sua Congregação, a serem lotados no Campus de Macaé;
d – lotação dos professores concursados e/ou substitutos no Campus de Macaé, onde exercerão
inteiramente as suas atividades;
e – não haverá atividades em Macaé a serem exercidas por professores da Escola Politécnica,
lotados no Rio de Janeiro, exceto se houver solicitação do interessado nesse sentido, devidamente
aprovada pelo seu Departamento e por esta Congregação.

3 – Propor à UFRJ que tão logo haja a colação de grau da primeira turma de Engenheiros em
Macaé e os cursos forem reconhecidos pelo MEC, seja constituída nova instância acadêmica no
Campus  de  Macaé  para  assumir  a  integral  administração  dos  cursos  de  Engenharia  naquele
Campus o que inclui igualmente a total responsabilidade acadêmica.
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