
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CENTRO DE TECNOLOGIA

ESCOLA POLITÉCNICA

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 

DATA: 23 de outubro de 2014

Às treze horas e cinquenta minutos do dia vinte e três de outubro de dois mil e quatorze, realizou-se no Auditório

Alessandro  Manzoni,  localizado  no  2o andar  do  Bloco  H,  sala  227,  do  Centro  de  Tecnologia,  a  Sessão

Extraordinária  da  Congregação  da  Escola  Politécnica  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro,  sob  a

presidência do Senhor Diretor Professor JOÃO CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO.

Presentes os Professores:  JOÃO CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO, ELAINE GARRIDO VAZQUEZ, PAULA

FARENCENA VIERO, LUIS OTÁVIO COCITO DE ARAÚJO, GIOVANI MANSO ÁVILA, VINICIUS CARVALHO

CARDOSO, JOSÉ ANTONIO CARLOS CANEDO MEDEIROS, CARMEN LÚCIA TANCREDO BORGES, JOAREZ

BASTOS MONTEIRO, ANTONIO MACDOWELL DE FIGUEIREDO, EDUARDO DE MIRANDA BATISTA, ASSED

NAKED HADDAD, EDILBERTO STRAUSS, FERNANDO ARTHUR BRASIL DANZINGER e ARMANDO CARLOS

DE PINA FILHO;  Presentes  os Representantes  Discentes:  EDUARDO LEAL FERRAZ  PEREIRA,  RENAN

COSTA PAES, HENRIQUE RALSI MONTES DA SILVA, DIEGO DE SOUZA CORREIA e ANA THAÍS CASTRO

SANTANA. Justificaram a ausência os Professores: EDUARDO GONÇALVES SERRA, MARCOS VICENTE DE

BRITO  MOREIRA,  ANNA CARLA MONTEIRO  DE  ARAÚJO,  AFONSO  HENRIQUES DE  BRITO, BENJAMIN

ERNANI  DIAZ,  CARLOS  ALBERTO  NUNES  COSENZA,  FERNANDO  EMANUEL BARATA,  LUIZ  PEREIRA

CALÔBA, OSCAR DE OLIVEIRA, SANDOVAL CARNEIRO JÚNIOR e WALTER ARNO MANNHEIMER. Ausentes

os Professores: LUIZ FELIPE ASSIS, PAULO RENATO DINIZ JUNQUEIRA BARBOSA,  ACHILLES JUNQUEIRA

BOURDOT DUTRA, CARLOS ALBERTO ACHETE, FERNANDO LUIZ BASTIAN, NESTOR ALBERTO ZOUAIN

PEREIRA,  OSCAR ROSA MATTOS,  OTTO CARLOS MUNIZ  BANDEIRA DUARTE FILHO,  PAULO SERGIO

RAMIREZ DINIZ, PETER KALEFF, RENATO MACHADO COTTA, RICHARD MAGDALENA STEPHAN, SÉRGIO

HAMILTON SPHAIER,  EDUARDO ANTONIO BARROS DA SILVA,  LUIZ  CARLOS PEREIRA e  HELOI  JOSE

FERNANDES  MOREIRA.  Ausentes  os Representantes  Discentes:  AMANDA AZEVEDO  NUNES  e  THAÍS

RACHEL GEORGE  ZACHARIA.  Ausentes  os Representantes  Técnicos  Administrativos:  LAÍS  BLANCK

DRISCHEL e ROSANE ROCHA GONÇALVES.  Ausente o Representante Fluxo Consultoria:  LUIS FELIPE

BRAGA GOMES.

ATA APROVADA: Não houve.

EXPEDIENTE: NÃO HOUVE.

ALTERAÇÕES NA PAUTA: NÃO HOUVE.

ITEM 01: Comunicações.

RELATOR: Professor JOÃO CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO.

Não Houve Comunicados.

ITEM 02: Deliberação Critérios/Pontuação estabelecidos pela Resolução n° 08/2014 – Normas e critérios

para o desenvolvimento na Carreira de Magistério Federal da UFRJ.
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RELATOR: Professor JOÃO CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO.

O Senhor  Diretor  propôs  o  encaminhamento  da  Congregação.  A Professora  CARMEN LUCIA TANCREDO

BORGES  apresentou  o  trabalho  da  Comissão  Interna  composta  na  Sessão  anterior  da  Congregação.  As

atividades do Grupo I foram apresentadas e aprovadas sem modificações. Após a apresentação das atividades

do Grupo II,  foi  proposto que os indicadores de avaliação do item  “Artigo publicado em revista indexada”

fossem alterados para “JCR, Qualis A-B ou de relevância equivalente”. No item seguinte do mesmo Grupo, os

indicadores de avaliação são retirados, restando apenas “Artigo publicado em revista não indexada (p/ artigo)”. O

item “Redação de norma técnica” é alterado para “Comissão de Estudos de norma técnica”. São incluídos os

itens “Software – pedido de depósito (p/ produto)”, “Software – registro (p/ produto)” e “Software – livre disponível

(p/ produto)”. Com essas alterações, as atividades do Grupo II foram aprovadas em votação. As atividades do

Grupo  III  foram  apresentadas  e  o  primeiro  item  foi  alterado  para  “Coordenação  de  projetos  de  extensão

aprovados  por  instância  competente  da  UFRJ  ou  outra  IES,  agência  de  fomento  ou  fundação  de  apoio

(p/projeto/semestre)”.  A redação do segundo item é modificada para “Participação em projetos de extensão

aprovados  por  instância  competente  da  UFRJ  ou  outra  IES,  agência  de  fomento  ou  fundação  de  apoio

(p/projeto/semestre). No terceiro e no quarto itens do mesmo Grupo o termo “(...) ou agências de fomento” é

retirado. A redação do item “Orientação de bolsista de extensão (p/aluno/semestre)” é alterada para “Orientação

de aluno/bolsista de extensão (p/aluno/semestre)”. Foi sugerida e votada a criação de um item que contemplasse

a participação em eventos científicos como ouvinte e, em seguida, de comum acordo, ficou estabelecido que o

item deveria  ser  alocado para  o  grupo  V.  O item “Atuação como consultor  ad-hoc  de agência  de fomento

(p/agência/semestre)”  foi  modificado  para  “Atuação  como  consultor  ad-hoc de  agência  de  fomento

(p/agência/parecer)”.  Foi  proposto  que  o  item  “Orientação  de  alunos  do  programa  Jovens  Talentos

(p/aluno/semestre) seja enquadrado no Grupo I.  Realizadas as modificações relatadas, as atividades do Grupo

III foram votadas e aprovadas. O Grupo IV teve o primeiro e o segundo itens desmembrados, sendo pontuados

separadamente os cargos de Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitor, Decano, Diretor, Vice-Diretor e Diretor Adjunto. A

exclusão do item “Coordenação de Estágio, Informática, Biblioteca, etc.” é proposta. O item “Participação em

órgãos de ministérios e agências reguladoras preferencialmente relacionadas à área de atuação do docente .” foi

modificado para “Participação em órgãos públicos e agências reguladoras preferencialmente relacionadas à área

de atuação do docente”. Os itens “Representação em conselhos e comissões de entidades de classe profissional

e afins” e “Gestão de recursos de projetos de pesquisa de agências de fomento nacionais ou internacionais”

foram pontuados,  respectivamente,  por atividade/semestre e por projeto/semestre.  Realizadas as alterações,

todas as atividades do Grupo IV são votadas e aprovadas. Ao Grupo V, foi proposta e aprovada, a inclusão de

um item que trate sobre a participação em banca de seleção de professor substituto. Ao item “Participação em

bancas de progressão docente” foi acrescido a participação em avaliação de estágio probatório. São criados o

itens “Obtenção, no interstício avaliado, de título de pós-graduação stricto sensu (p/título)” e “Participação em

congressos ou eventos científicos como ouvinte (p/congresso)”. Foi sugerido ainda que o item “Outras atividades

acadêmicas” tivesse redação alterada para “Outras atividades”. Realizadas as alterações, todas as atividades do

Grupo V são votadas e aprovadas. Em seguida, o Senhor Diretor apresentou as propostas para o perfil básico do

grupo II. Para as Classes A, B e C foi proposto que, no período dos quatro anos iniciais, o docente obtenha

setenta por cento dos pontos correspondentes ao grupo II, e para o período de quatro a oito anos, o docente

obtenha setenta por cento dos pontos correspondentes ao grupo II com a  publicação de um artigo em revista
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com indicador de avaliação Qualis A. Para a Classe D foi proposto que, no período dos quatro anos iniciais, o

docente obtenha setenta por cento dos pontos correspondentes ao grupo II, e do quarto ao oitavo ano, o docente

obtenha setenta por cento dos pontos correspondentes ao grupo II com a publicação de um artigo em revista

indexada Qualis A ou B, ou setenta por cento dos pontos com a publicação de dois artigos em revista Qualis A.

Para promoção à professor Classe de Titular, foi proposto que nos quatro anos iniciais, o docente produza dez

artigos indexados Qualis A ou B, uma orientação concluída de doutorado e que, nos quatro anos subseqüentes,

doze  artigos  Qualis  A com duas  orientações  concluídas  de  doutorado.  O  Professor  VINICIUS CARVALHO

CARDOSO  lembrou  que  criar  uma  exigência  sem  fornecer  oportunidades  poderia  ser  caracterizado  como

assédio moral. O Professor EDILBERTO STRAUSS ressaltou que nem todos os departamentos são integrados.

O Professor  ASSED NAKED HADDAD disse  que  a  proposta  é  conciliatória,  visando o futuro  e  não obriga

nenhum professor a ter orientações de doutorado, sendo apenas um direcionamento. O professor ANTONIO

MACDOWELL DE FIGUEIREDO propôs que,  para a  classe de professor  titular,  nos quatro  anos iniciais,  o

docente produza dez artigos indexados Qualis A ou B, uma orientação concluída de doutorado ou doze artigos

e que, nos quatro anos subseqüentes, o docente produza doze artigos Qualis A com duas orientações concluídas

de doutorado ou quinze artigos. Realizadas as alterações e colocadas em votação, os perfis básicos do Grupo

II,  para todas as classes, foram aprovados por unanimidade. Em seguida, o Senhor Diretor apresentou uma

proposta de Perfil Básico do Grupo III, na qual seria necessário totalizar setenta por cento de todas as atividades.

Levada à votação, a proposta é aprovada. O Senhor Diretor criou uma Comissão, composta pelos Professores

ANTONIO MACDOWELL DE FIGUEIREDO,  ASSED NAKED HADDAD,  EDILBERTO STRAUSS e  mais  um

Representante Discente, com a finalidade de elaborar a pontuação das atividades. O Professor EDUARDO DE

MIRANDA BATISTA ressaltou a importância de estabelecer uma padronização para tramitação dos processos de

promoção.  O Senhor Diretor convocou nova sessão de Congregação Extraordinária para o dia trinta e um de

outubro de dois mil e quatorze. Nada mais havendo a tratar, as dezessete horas e trinta minutos, o Senhor

Diretor deu a sessão por encerrada. E, para tudo constar, eu, THIAGO OLIVEIRA GRANJA MOREIRA, Técnico

em Assuntos Educacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lavrei a presente Ata que vai por mim

assinada.
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