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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA 

 
CONGREGAÇÃO – ATA DE REUNIÃO 

ATA da 439a Reunião Ordinária da Congregação realizada em 09 de junho de 2016, no Auditório 1 

Armel Picquenard, com início às 16:04, presidida pelo Prof. Anderson e secretariada por mim, 2 

Profa Claudete. Constatada a existência de quorum, o Presidente deu por aberta a sessão. Dos 53 3 

membros que compõem a Congregação, foram registradas as presenças dos seguintes 47 membros: 4 

Adade, Anderson, André, Arnaldo, Bussamra, Cairo, Carlos Ribeiro, Cecilia, Chiepa, Claudete, 5 

Claudia, Cláudio Jorge, Cristiane Lacaz, Deborah, Domingos, Donadon, Eliseu, Emilia, Ezio, 6 

Flávio, Gil, Góes, Gefeson, Hirata, Ildefonso, Jony, Juliana, Kawakami, Lacava, Lara, Malheiro, 7 

Marcelo De Lemos, Marujo, Cel. Moreira, Müller, Nabarrete, Nei, Paulo André, Pellegrino, Pinho, 8 

Rafael, Rizzi, Ronaldo, Silvestre, Takachi e Wayne. Apresentaram à Secretária da Congregação, 9 

antes do início da reunião, justificativa de impossibilidade de comparecimento, nos termos do 10 

inciso I, parágrafo único do artigo 12 do Regimento Interno da Congregação, os seguintes 3 11 

membros: Alfredo, Kienitz e Maryangela. Apresentou justificativa de ausência após a reunião: 12 

Armando. Não apresentaram, antes ou após a reunião, justificativas para as respectivas ausências, 13 

os seguintes 2 membros: Alessandro e Tobias. Dos 16 convidados permanentes que compõem a 14 

Congregação, foram registradas as presenças dos seguintes 2 convidados: Matheus (CASD) e 15 

Raquel (CASD). Foi registrada a presença do convidado especial, Prof. Sakane (ex-Reitor do Ita). 16 

ASSUNTOS TRATADOS: 17 

1. Abertura: Prof. Anderson abriu a reunião agradecendo a presença de todos. 18 

2. Discussão e votação de atas anteriores: foi posta em discussão a ata da 438a Reunião Ordinária 19 

ocorrida em 14 de abril de 2016. A ata foi aprovada pela unanimidade dos 40 membros presentes 20 

no plenário no momento. 21 

3. Comunicações da Presidência da Congregação - Reitoria: Prof. Anderson informou que o Dr. 22 

Carlos Afonso Nobre, ex-Presidente da CAPES, fará uma visita ao ITA. O ITA e o DCTA foram 23 

convidados pelo Senador Lasier Martins para apresentar os projetos em andamento e os em 24 

planejamento no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCT), quando deverão visitar 25 

também o MEC. O ITA deverá receber as visitas, em diferentes dias, de três importantes 26 

personalidades brasileiras, a fim de fazerem apresentações sobre temas de interesse do Instituto: 27 

Dr. Dario Rais Lopes, recém-empossado Secretário de Aviação Civil; Dr. Carlos Henrique de Brito 28 

Cruz, Presidente da FAPESP, que apresentará oportunidades de projetos do ITA com a FAPESP; 29 

Drª Helena Bonciani Nader, Presidente da SBPC e Professora da UNIFESP, que fará palestra sobre 30 

Marco Regulatório da Ciência, Tecnologia e Inovação. Informou também que, em 1º de junho, foi 31 

lançado o edital referente ao Programa de Bolsas de Pós-Doutorado – Capes/ITA, destinado a 32 

conceder 15 cotas de bolsas a programas de pós-graduação (PPG) do ITA com conceito igual ou 33 

superior a 4, com objetivo de apoiar e fomentar pesquisas inovadoras e a formação avançada de 34 

recursos humanos voltados para o setor da Aeronáutica, Espaço e Defesa. Informou ainda que, em 35 

junho, haverá a inauguração do novo prédio do Centro de Competência em Manufatura (CCM). 36 

Mencionou que o ITA estará presente na abertura da 68ª Reunião Anual da SBPC, a ser realizada 37 

de 3 a 9 de julho na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro, quando se planeja 38 

divulgar o vestibular, bem como incentivar alunos a participarem. Mencionou também que o ITA 39 

foi convidado para assistir ao lançamento do ITA-SAT tendo como transportadora o Foguete 40 

Falcon, nos Estados Unidos, que deverá ocorrer em setembro/2016. 41 

4. Relatórios das Comissões e Subcomissões permanentes: Prof. Chiepa, Presidente da 42 

Comissão, fez os seguintes relatos (Anexo 1): Parecer IC/CCO Nº 02/16-ITA, 20/04/2016, Prof. 43 

Ildefonso Bianchi, do Nível IV da Classe C (Professor Adjunto) para o Nível I da Classe D 44 
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(Professor Associado). Parecer IC/CCO Nº 03/16-ITA, 20/04/2016, Prof. Flávio Luiz de Bussamra, 45 

do Nível III da Classe D (Professor Associado) para o Nível IV da mesma Classe. Parecer IC/CCO 46 

Nº 04/16-ITA, 20/04/2016, Profa. Cláudia Regina de Andrade, do Nível III da Classe D (Professor 47 

Associado) para o Nível IV da mesma Classe. Parecer IC/CCO Nº 05/16-ITA, 20/04/2016, Prof. 48 

Alfredo Rocha de Faria, do Nível III da Classe D (Professor Associado) para o Nível IV da mesma 49 

Classe. Parecer IC/CCO Nº 06/16-ITA, 20/04/2016, Prof. Cleverson Bringhenti, do Nível III da 50 

Classe C (Professor Adjunto) para o Nível IV da mesma Classe. Parecer IC/CCO Nº 07/16-ITA, 51 

20/04/2016, Prof. Davi Antônio dos Santos, do Nível II da Classe C (Professor Adjunto) para o 52 

Nível III da mesma Classe. Parecer IC/CCO Nº 08/16-ITA, 20/04/2016, Prof. Ézio Castejon 53 

Garcia, do Nível III da Classe D (Professor Associado) para o Nível IV da mesma Classe. Parecer 54 

IC/CCO Nº 09/16-ITA, 20/04/2016, Prof. Jesuíno Takachi Tomita, do Nível III da Classe C 55 

(Professor Adjunto) para o Nível IV da mesma Classe. Parecer IC/CCO Nº 10/16-ITA, 20/04/2016, 56 

Prof. Rafael Thiago Luiz Ferreira, do Nível I da Classe C (Professor Adjunto) para o Nível II da 57 

mesma Classe. Parecer IC/CCO Nº 11/16-ITA, 14/04/2016, Prof. Sandro da Silva Fernandes, do 58 

Nível III da Classe D (Professor Associado) para o Nível IV da mesma Classe. Parecer IC/CCO N º 59 

12/16-ITA, 20/04/2016, Prof. Flávio Mendes Neto, do Nível I da Classe D (Professor Associado) 60 

para o Nível II da mesma Classe. Parecer IC/CCO Nº 13/16-ITA, 20/04/2016, Prof. Ronaldo 61 

Rodrigues Pelá, do Nível II da Classe C (Professor Adjunto) para o Nível III da mesma Classe. 62 

Parecer IC/CCO Nº 14/16-ITA, 20/04/2016, Profa. Claudete Moreno Ghiraldelo, do Nível I da 63 

Classe D (Professor Associado) para o Nível II da mesma Classe. Parecer IC/CCO Nº 15/16-ITA, 64 

20/04/2016, Prof. Alexis Fabricio Tinoco Salazar, do Nível II da Classe C (Professor Adjunto) para 65 

o Nível III da mesma Classe. Parecer IC/CCO Nº 18/16-ITA, 18/03/2016, Servidor Douglas Marcel 66 

Gonçalves Leite, para ministrar a disciplinas de física, do nível de graduação, no Departamento de 67 

Física da Divisão de Ciências Fundamentais. Parecer IC/CCO Nº  19/16-ITA, 18/03/2016, Servidor 68 

Pedro José Pompéia, para ministrar disciplinas de física, do nível de graduação, no Departamento 69 

de Física da Divisão de Ciências Fundamentais. Parecer IC/CCO Nº 20/16-ITA, 18/03/2016, 70 

Servidor Marcelo Pêgo Gomes, para ministrar aulas de laboratório de física para o 2º ano do Curso 71 

Fundamental, no Departamento de Física da Divisão de Ciências Fundamentais. Parecer IC/CCO 72 

Nº 21/16-ITA, 18/03/2016, Ten Cel Eng Eliézer Mello de Souza, para ministrar aulas da disciplina 73 

TRA-53 (Logística e Transportes) para o Curso de Engenharia Civil-Aeronáutica, na Divisão de 74 

Engenharia Civil. Parecer IC/CCO Nº 22/16-ITA, 18/03/2016, Maj Eng Roberto Gonçalves de 75 

Carvalho, para ministrar aulas da disciplina HID-41 (Hidrologia e Drenagem), para o Curso de 76 

Engenharia Civil-Aeronáutica, na Divisão de Engenharia Civil. Parecer IC/CCO Nº 23/16-ITA, 77 

18/03/2016, Prof. Eduardo Martins Guerra, para ministrar aulas das disciplinas CES-28 78 

(Fundamentos de Engenharia de Software) e CES-29 (Engenharia de Software), para o Curso de 79 

Engenharia de Computação, na Divisão de Ciência da Computação. Parecer IC/CCO Nº 24/16-80 

ITA, 18/03/2016, Prof. Marcos Ricardo Omena de Albuquerque Máximo, para ministrar aulas das 81 

disciplinas CES-10 (Introdução à Computação), CES-11 (Algoritmos e Estrutura de Dados) e CCI-82 

22 (Matemática Computacional), para o Curso Fundamental, na Divisão de Ciência da 83 

Computação. Parecer IC/CCO Nº 25/16-ITA, 18/03/2016, Prof. Carlos Alberto Junqueira Branco, 84 

para ministrar aulas da disciplina CCI-22 (Matemática Computacional), para o Curso Fundamental, 85 

na Divisão de Ciência da Computação. Parecer IC/CCO Nº 26/16-ITA, 18/03/2016, Prof. Ricardo 86 

da Silva Santos, para ministrar aulas da disciplina CES-30 (Técnicas de Bancos de Dados), para o 87 

Curso de Engenharia de Computação, na Divisão de Ciência da Computação. Parecer IC/CCO Nº 88 

27/16-ITA, 18/03/2016, Prof. José Bernardo Neto, para ministrar aulas das disciplinas CES-10 89 

(Introdução à Computação), CES-11 (Algoritmos e Estrutura de Dados) e CCI-22 (Matemática 90 

Computacional) para o Curso Fundamental, na Divisão de Ciência da Computação. 91 

5. Recurso à Congregação: Prof. Anderson comunicou o recurso recebido pela Congregação do 92 

Prof. Sérgio Roberto Matiello Pellegrino para análise da Promoção de Professor da Classe D 93 

(Professor Associado IV) para a Classe E (Professor Titular), após tal pedido de promoção ter 94 

recebido parecer desfavorável da IC-CCO. Na sequência, Prof. Pellegrino esclareceu ao plenário as 95 

razões pelas quais entrou com tal recurso junto à IC. Prof. Cláudio Jorge informou que o assunto 96 

foi estudado pela Reitoria, lembrando que a Comissão para Revisão dos Critérios para Progressão e 97 

Promoção Funcional do ITA, recentemente formada, deverá apresentar à IC resultados do trabalho 98 

em até 4 meses. Sugeriu que, após o estabelecimento das alterações no Regimento Interno da IC-99 

CCO, o Prof. Pellegrino poderá ser reavaliado. Prof. Chiepa esclareceu que não se trata de obter os 100 

pontos necessários na avaliação quantitativa; é preciso obter também na avaliação qualitativa. Prof. 101 
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Rizzi salientou que, como é recente a Lei de promoção para Professor Titular sem concurso 102 

público, cabe ao ITA estabelecer os critérios, lembrando que o Prof. Pellegrino desempenha 103 

considerável trabalho no Divisão de Registro e Controle Acadêmico, o qual é importante para o 104 

funcionamento da graduação. Prof. Pinho lembrou de seu pedido de progressão funcional de 2012, 105 

que também teve seu pedido de promoção indeferido pela Comissão Especial designada para 106 

analisar seu processo e pela IC-CCO, tendo recorrido em primeira instância à própria Comissão e, 107 

em segunda, ao Reitor do ITA, que devolveu o processo negando a promoção, o que o levou a 108 

entrar com um processo na justiça comum e atualmente está em análise na 2ª instância de tal 109 

justiça. Prof. Malheiro comentou que há legislação para a promoção, mas a banca é soberana. Prof. 110 

Arnaldo defendeu que a legislação é soberana e a banca deve segui-la. Prof. Sakane lembrou que a 111 

legislação estabelece apenas diretrizes gerais, com o detalhamento a ser estabelecido pelas próprias 112 

IFES e que sempre existe a possibilidade de recorrer das decisões a instâncias superiores. Prof. 113 

Rizzi disse que é preciso dar uma resposta ao recurso e que o ITA deve se garantir em relação à 114 

Lei, a fim de evitar problemas futuros com a justiça. Profª Deborah ratificou as colocações dos 115 

professores Rizzi e Sakane. Prof. Góes propôs que o recurso seja enviado à IC-CCO para nova 116 

análise, considerando o novo cenário de promoção para Professor Titular e depois retorne para 117 

apreciação da IC. Prof. Gefeson reforçou que a IC-CCO deve ter clareza de como proceder em 118 

casos semelhantes ao do Prof. Pellegrino. Prof. Nei secundou a proposta do Prof. Góes, a qual foi 119 

posta em votação e aprovada pela unanimidade de 41 membros; teve um voto contrário, do Prof. 120 

Marujo. 121 

6. Anúncio de Apoio da ITAEx ao Prêmio Weiss/2015 (CASD/PROGRAD): Prof. Carlos 122 

apresentou ao plenário as características do Prêmio, apoiado pela ITAEx, em especial a Turma 123 

ITA-61, e que é atribuído ao professor considerado pelos alunos como o melhor do ano. Em 124 

seguida, passou a palavra para os alunos de graduação Raquel e Matheus, que anunciaram os três 125 

primeiros colocados: 1º lugar - Eliseu Lucena Neto; 2º lugar - Davi Antonio dos Santos; 3º lugar - 126 

Nicolau André Silveira Rodrigues (Anexo 2). Essa exposição foi encerrada com aplausos do 127 

plenário. 128 

7. Moção - Disciplinas Eletivas: Prof. Adade tratou da importância de as disciplinas eletivas 129 

apresentarem formato flexível em relação à carga horária e à avaliação, que permitiriam que 130 

fossemr ministradas em períodos de férias, ou por professores estrangeiros em visita ao ITA, dentre 131 

outras possibilidades. Destacou que esse tipo de oferta requer mecanismos administrativos simples 132 

e ágeis. Após essa breve exposição, Prof. Adade  apresentou a moção (Anexo 3). Prof. Anderson 133 

abriu espaço para esclarecimentos e sugestões para modificações. Prof. Pinho perguntou se cada 134 

uma das moções para modificar a NOREG-GRAD será enviada separadamente ao Comando da 135 

Aeronáutica para aprovação. Prof. Sakane esclareceu que não é necessário fazer isso, pois o Reitor 136 

poderá publicar resolução ou portaria, estabelecendo um prazo para enviar todas as alterações da 137 

NOREG-GRAD em apenas um documento, esclarecendo que se trata de mudanças em caráter 138 

experimental. Prof. Marujo comentou ser desnecessária a cláusula (c), que permite ao aluno com 139 

matrícula trancada cursar disciplina eletiva, por ser de difícil controle, já que para o trancamento de 140 

matrícula há diversas condicionantes. Completou que não vê sentido em flexibilizar as disciplinas 141 

eletivas e que elas deveriam ser tais como as obrigatórias. Prof. Carlos Henrique esclareceu que 142 

esse sistema proposto pela Comissão é misto – seriado e de créditos –, por isso as diferenças. Prof. 143 

Eliseu considerou que todas as disciplinas que não são obrigatórias são eletivas e, se for assim, 144 

perguntou se uma disciplina poderá ser obrigatória para um Curso e eletiva para outro. Obtendo 145 

resposta positiva, considerou também que devem ser registrados no histórico do aluno os conceitos 146 

Is, obtidos em eletivas. Prof. Cairo lembrou que a Fapesp quando pede o histórico escolar, exige o 147 

histórico “sujo”, aquele que registra as aprovações e as reprovações e, por isso, o ITA deveria 148 

manter os Is obtidos pelo aluno em eletivas. Perguntou ainda se uma eletiva será como disse Prof. 149 

Eliseu, pois ele entende, diferentemente, que uma disciplina quando eletiva deve ser assim para 150 

todos os Cursos. Sugeriu ainda, antes de se alterar a NOREG, criar como norma transitória, pois 151 

aquela é mais difícil de ser mudada. Prof. Pellegrino esclareceu que o aluno reprovado em uma 152 

disciplina eletiva terá o I registrado em seu histórico, embora, de acordo com a moção, esse I não 153 

conte para a soma de Is para desligamento. Prof. Bussamra comentou que na AER já há liberdade 154 

para o aluno cursar diversas disciplinas eletivas. Prof. André mencionou o caso de um aluno que se 155 

matriculou em uma disciplina de pós-graduação e obteve média 5,0, precisando fazer 2ª época 156 

dessa disciplina. Considera, então, que é preciso ter uma normatização clara e perguntou em qual 157 

semestre será registrada uma disciplina eletiva cursada em período de férias. Prof. Adade 158 
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esclareceu que disciplinas cursadas em períodos de férias contarão para os semestres subsequentes. 159 

Prof. Sakane sugeriu que no item (c), além do trancamento por saúde, se incluísse também 160 

trancamento de matrícula punitivo. Prof. Cláudio Jorge disse que ter o trancamento de matrícula já 161 

é uma punição. Prof. Malheiro considera importante que o aluno possa trancar a matrícula e, 162 

durante o período, cursar disciplinas de pós-graduação. Perguntou se todas as disciplinas de pós-163 

graduação poderão ser eletivas. Prof. Adade esclareceu que para cada Curso valerá o que for 164 

estabelecido no seu currículo. Prof. Eliseu comentou que na Civil as disciplinas eletivas são de 165 

livre escolha dos alunos. Prof. Malheiro perguntou se há um número máximo de horas para 166 

disciplinas eletivas. Prof. Adade esclareceu que a Comissão já estabeleceu isso. Prof. Carlos, pela 167 

Comissão, incorporou parcialmente a sugestão do Prof Sakane, pois uma eventual  proibição 168 

dependeria da gravidade da punição, ficando a redação do item (c) alterada para “atendidos os pré-169 

requisitos exigidos, possa ser cursada por aluno que esteja com matrícula trancada no período, 170 

desde que o trancamento não seja por saúde ou, no trancamento, seja explicitado impedimento a 171 

isso pela Escola. Encerrados os comentários e sugestões, Prof. Anderson pôs a proposta da 172 

Comissão em votação, lembrando que é necessário fazer experimentações e, caso não tenham o 173 

sucesso esperado, é possível reformular o currículo. A proposta, com apenas a alteração na redação 174 

do item (c) conforme descrito acima, foi aprovada por unanimidade dos 36 membros presentes. 175 

8. Franquia da palavra: Prof. Adade sugeriu, dado o volume de moções sobre a NOREG-GRAD 176 

a ser analisado, que as reuniões da IC sejam mais próximas, daqui a 15 dias, por exemplo, o que foi 177 

prontamente acatado pelo Presidente da IC e presentes no plenário. Assim, ficou agendada uma 178 

reunião extraordinária para 23/junho. 179 

9. Encerramento: Às 18:07, não havendo mais nenhuma manifestação, o Presidente agradeceu 180 

mais uma vez a presença de todos e deu por encerrada a 439a Reunião Ordinária, da qual lavrei e 181 

assino a presente Ata. 182 

                                                                
 

Profa Claudete Moreno Ghiraldelo 
IC-S Secretária da Congregação 

Biênio 2016-2017 
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Relato IC/CCO, R_439 09/06/2018 

439ª Reunião Ordinária da Congregação do ITA em 09/06/2016 

 

ITA, 09 de junho de 2016 

 

Pareceres favoráveis emitidos pela IC/CCO 1º semestre de 2016 

 

Parecer IC /CCO No 02/16 - ITA, 20 de abril de 2016 
Prof. Ildefonso Bianchi, do quadro permanente da Divisão de Engenharia Eletrônica, 
proposto para promoção de classe por interstício e avaliação de desempenho, do Nível IV 
da Classe C (Professor Adjunto), para o Nível I da Classe D (Professor Associado). 
 
Parecer IC /CCO No 03/16 - ITA, 20 de abril de 2016 
Prof. Flávio Luiz de Bussamra, do quadro permanente da Divisão de Engenharia 
Aeronáutica, proposto para progressão funcional por interstício e avaliação de desempenho, 
do Nível III da Classe D (Professor Associado), para o Nível IV da mesma Classe. 
 
Parecer IC /CCO No 04/16 - ITA, 20 de abril de 2016 
Profa. Cláudia Regina de Andrade, do quadro permanente da Divisão de Engenharia 
Aeronáutica, proposta para progressão funcional por interstício e avaliação de desempenho, 
do Nível III da Classe D (Professor Associado), para o Nível IV da mesma Classe. 
 
Parecer IC /CCO No 05/16 - ITA, 20 de abril de 2016 
Prof. Alfredo Rocha de Faria, do quadro permanente da Divisão de Engenharia Mecânica, 
proposto para progressão funcional por interstício e avaliação de desempenho, do Nível III 
da Classe D (Professor Associado), para o Nível IV da mesma Classe. 
 
Parecer IC /CCO No 06/16 - ITA, 20 de abril de 2016 
Prof. Cleverson Bringhenti, do quadro permanente da Divisão de Engenharia Mecânica, 
proposto para progressão funcional por interstício e avaliação de desempenho, do Nível III 
da Classe C (Professor Adjunto), para o Nível IV da mesma Classe. 

Parecer IC /CCO No  07/16 - ITA, 20 de abril de 2016 
Prof. Davi Antônio dos Santos, do quadro permanente da Divisão de Engenharia Mecânica, 
proposto para progressão funcional por interstício e avaliação de desempenho, do Nível II 
da Classe C (Professor Adjunto), para o Nível III da mesma Classe. 
 
Parecer IC /CCO No 08/16 - ITA, 20 de abril de 2016 
Prof. Ézio Castejon Garcia, do quadro permanente da Divisão de Engenharia Mecânica, 
proposto para progressão funcional por interstício e avaliação de desempenho, do Nível III 
da Classe D (Professor Associado), para o Nível IV da mesma Classe. 
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Parecer IC /CCO No 09/16 - ITA, 20 de abril de 2016 
Prof. Jesuíno Takachi Tomita, do quadro permanente da Divisão de Engenharia Mecânica, 
proposto para progressão funcional por interstício e avaliação de desempenho, do Nível III 
da Classe C (Professor Adjunto), para o Nível IV da mesma Classe. 
 
Parecer IC /CCO No 10/16 - ITA, 20 de abril de 2016 
Prof. Rafael Thiago Luiz Ferreira, do quadro permanente da Divisão de Engenharia 
Mecânica, proposto para progressão funcional por interstício e avaliação de desempenho, 
do Nível I da Classe C (Professor Adjunto), para o Nível II da mesma Classe. 
 
Parecer IC /CCO No 11/16 - ITA, 14 de abril de 2016 
Prof. Sandro da Silva Fernandes, do quadro permanente da Divisão de Ciências 
Fundamentais, proposto para progressão funcional por interstício e avaliação de 
desempenho, do Nível III da Classe D (Professor Associado), para o Nível IV da mesma 
Classe. 

Parecer IC /CCO No 12/16 - ITA, 20 de abril de 2016 
Prof. Flávio Mendes Neto, do quadro permanente da Divisão de Engenharia Civil, proposto 
para progressão funcional por interstício e avaliação de desempenho, do Nível I da Classe 
D (Professor Associado), para o Nível II da mesma Classe. 

Parecer IC /CCO No 13/16 - ITA, 20 de abril de 2016 
Prof. Ronaldo Rodrigues Pelá, do quadro permanente da Divisão de Ciências 
Fundamentais, proposto para progressão funcional por interstício e avaliação de 
desempenho, do Nível II da Classe C (Professor Adjunto), para o Nível III da mesma 
Classe. 

Parecer IC /CCO No 14/16 - ITA, 20 de abril de 2016 
Profa. Claudete Moreno Ghiraldelo, do quadro permanente da Divisão de Ciências 
Fundamentais, proposta para progressão funcional por interstício e avaliação de 
desempenho, do Nível I da Classe D (Professor Associado), para o Nível II da mesma 
Classe. 

Parecer IC /CCO No 15/16 - ITA, 20 de abril de 2016 
Prof. Alexis Fabricio Tinoco Salazar, do quadro permanente da Divisão de Engenharia 
Eletrônica, proposto para progressão funcional por interstício e avaliação de desempenho, 
do Nível II da Classe C (Professor Adjunto), para o Nível III da mesma Classe. 

Parecer IC /CCO No 18/16 - ITA, 18 de março de 2016 
Servidor Douglas Marcel Gonçalves Leite, para ministrar a disciplinas de física, do nível de 
graduação, no Departamento de Física da Divisão de Ciências Fundamentais. 

Parecer IC /CCO No 19/16 - ITA, 18 de março de 2016 
Servidor Pedro José Pompéia, para ministrar disciplinas de física, do nível de graduação, no 
Departamento de Física da Divisão de Ciências Fundamentais. 

Parecer IC /CCO No 20/16 - ITA, 18 de março de 2016 
Servidor Marcelo Pêgo Gomes, para ministrar aulas de laboratório de física , para o 2º ano 
do Curso Fundamental, no Departamento de Física da Divisão de Ciências Fundamentais. 
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Parecer IC /CCO No 21/16 - ITA, 18 de março de 2016 
Ten Cel Eng Eliézer Mello de Souza, para ministrar aulas da disciplina TRA-53 (Logística 
e Transportes), para o Curso de Engenharia Civil-Aeronáutica, na Divisão de Engenharia 
Civil. 

Parecer IC /CCO No 22/16 - ITA, 18 de março de 2016 
Maj Eng Roberto Gonçalves de Carvalho, para ministrar aulas da disciplina HID-41 
(Hidrologia e Drenagem), para o Curso de Engenharia Civil-Aeronáutica, na Divisão de 
Engenharia Civil. 

Parecer IC /CCO No 23/16 - ITA, 18 de março de 2016 
Prof. Eduardo Martins Guerra, para ministrar aulas das disciplinas CES-28 (Fundamentos 
de Engenharia de Software) e CES-29 (Engenharia de Software), para o Curso de 
Engenharia de Computação, na Divisão de Ciência da Computação. 

Parecer IC /CCO No 24/16 - ITA, 18 de março de 2016 
Prof. Marcos Ricardo Omena de Albuquerque Máximo, para ministrar aulas das disciplinas 
CES-10 (Introdução à Computação), CES-11 (Algoritmos e Estrutura de Dados) e CCI-22 
(Matemática Computacional), para o Curso Fundamental, na Divisão de Ciência da 
Computação. 

Parecer IC /CCO No 25/16 - ITA, 18 de março de 2016 
Prof. Carlos Alberto Junqueira Branco, para ministrar aulas da disciplina CCI-22 
(Matemática Computacional), para o Curso Fundamental, na Divisão de Ciência da 
Computação. 

Parecer IC /CCO No 26/16 - ITA, 18 de março de 2016 
Prof. Ricardo da Silva Santos, para ministrar aulas da disciplina CES-30 (Técnicas de 
Bancos de Dados), para o Curso de Engenharia de Computação, na Divisão de Ciência da 
Computação. 

Parecer IC /CCO No 27/16 - ITA, 18 de março de 2016 
Prof. José Bernardo Neto, para ministrar aulas das disciplinas CES-10 (Introdução à 
Computação), CES-11 (Algoritmos e Estrutura de Dados) e CCI-22 (Matemática 
Computacional), para o Curso Fundamental, na Divisão de Ciência da Computação. 

 



 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA 

CENTRO ACADÊMICO SANTOS DUMONT 

Departamento Acadêmico 

 

PRÊMIO WEIS – 2015 

 

PREMIADOS 

 Profissional 

  Eliseu Lucena Neto, indicado pelos alunos do primeiro profissional de 

Engenharia Civil-Aeronáutica, é docente do Departamento de Estruturas e Edificações.  

  Davi Antônio dos Santos, indicado pelos alunos do segundo profissional 

de Engenharia Mecânica-Aeronáutica é docente do Departamento de Mecatrônica. 

 Fundamental  

  Nicolau André Silveira Rodrigues, indicado pelos alunos do segundo 

fundamental, é docente pelo Departamento de Física. 

  Thiago Costa Ferreira Gomes, indicado pelos alunos do primeiro 

fundamental, é docente pelo Departamento de Química. 

 

 

CRITÉRIO 

 O índice de aprovação foi determinado por uma média ponderada entre a 

percentagem de votos destinados ao professor dentre o número de alunos que votaram 

na sala (índice 1) com peso 2 e porcentagem de participação da sala na pesquisa (índice 

2) com peso 1.  Os comentários dos alunos não foram levados em conta para manter o 

critério o mais objetivo possível. 

 Ressalta-se que o professor Thiago lecionou em duas turmas, assim, as medias 

ponderadas foram feitas separadamente seguidas de uma média aritmética com os 

resultados obtidos. 

 



 

RESULTADO 

Professor Índice 1 Índice 2 Resultado Final 

Eliseu 100,0% 69,0% 89,6% 

Davi 100,0% 27,0% 75,6% 

Nicolau 95,0% 47,7% 79,2% 

Thiago 89,0% e 68,0% 62,2% e 62,2% 73,0% 

 

 

COMENTÁRIOS DOS ALUNOS 

 Eliseu 

“Didática simplesmente sensacional, consegue prender a atenção dos alunos e tornar 

uma matéria bastante complexa em algo bem interessante. Grande identificação com 

os alunos e uma destreza quase genial com a matéria. ”  

 Davi 

“Davi - excelente didática e comprometimento em passar bem o assunto, atencioso 

com a turma e preocupado em melhorar. Um dos melhores professores que já tive! ” 

 Nicolau 

 “Nicolau ministrava aulas sensacionais, ele trazia exemplos práticos que melhoravam o 

entendimento das consequências físicas da matéria estudada. Além disso, ele estava 

sempre disposto a ajudar as aulas com dúvidas, sempre tentando ser o mais didático 

possível e buscando formas diferentes de explicar a fim de sanar a dúvida. ” 

 Thiago  

“O professor Thiago, durante todo o semestre, lecionou com excelência: com destacável 

clareza e didática. Sempre mostrou entusiasmo e emprenho em suas aulas. Além disso, 

ele demonstrava um grande respeito aos alunos e isso nos motivava bastante a estudar 

(é o processo inverso ao que ocorre com a maioria dos outros professores). Ele era 

extremamente solícito conosco, procurava entender nossos problemas e nos ajudar e 

também se mostrou muito preocupado com mudanças no ITA. Ele, de fato, merece ser 

premiado para que possa servir de exemplo para o corpo docente. ” 



Moção à Congregação 

 

Apresentada por Prof. Alberto Adade Filho, presidente da Comissão para Revisão das Normas 

Reguladoras dos Cursos de Graduação (Portaria ITA no. 135-T/ID-GAB, de 13/04/2016) . 

 

Membros da Comissão: 

 

- Prof. Paulo Rizzi 

- Prof. Karl Kienitz 

- Prof. Carlos Henrique Ribeiro 

- Prof. Eliseu Lucena Neto 

- Prof. Alberto Adade Filho (presidente) 

 

Disciplinas Eletivas  

 

Considerações Sobre a Formulação da Disciplina Eletiva 

 

 A partir de 2015 as chamadas disciplinas optativas foram eliminadas dos currículos dos 

Cursos de Graduação, sendo substituídas por outra categoria, as disciplinas eletivas.  
 

Por apresentarem um caráter distinto das disciplinas optativas, segundo o entendimento das 

Coordenações dos Cursos (e IC/CCR) em suas propostas de currículos, as disciplinas eletivas 

precisam ser devidamente normatizadas.  

 

Na análise da Comissão (e do CGR & IC/CCR) as disciplinas eletivas: 

   

- representam uma oportunidade de aprofundamento ou de direcionamento em área temática de 

interesse do aluno;  

- oportunizam a formação transversal;  

- permitem antecipar formação em nível de pós-graduação.  

 

Indo além, devem permitir a sondagem e a experimentação pelo aluno em um amplo conjunto de 

temas e, à Escola, a possibilidade de ofertar conteúdos curriculares em estruturação distinta das 

disciplinas obrigatórias no que se refere a período do ano, duração e horário, bem como na forma de 

avaliação. 

 

Dada flexibilidade impõe que a administração escolar das disciplinas eletivas seja ágil e simples.  

 

Justificativa 

 

(1) necessidade de instruir e normatizar o assunto, para orientação de todos os envolvidos e 

interessados; 

(2) institucionalizar o caráter (conceito) da disciplina eletiva e o seu tratamento, como elemento da 

reforma curricular e de modernização do ensino em curso; 

(3) estimular e permitir que os alunos façam suas escolhas de eletivas com mais confiança e 

conforme o feitio desejado de formação em Engenharia. 



Proposta da Comissão 

 

A Comissão,  no item IV.3 do seu Relatório 2015, propõe e submete à Congregação do ITA como 

moção, que a disciplina eletiva, no ITA, seja ela de escolha livre ou dentre um conjunto delimitado 

de disciplinas, conforme o currículo aprovado do Curso:  

 

a) requeira matrícula específica, seja cursada em regime de equivalência em horas de atividade e a 

sua proposição feita pelo Departamento responsável à IC/CCR via IG a cada semestre que for 

oferecida, explicite: se ocorrerá em período especial; os critérios próprios (sistema) de avaliação se 

diferirem do sistema convencional (notas bimestrais e exames) do ITA; os prazos associados. 

 

Obs. Entende-se por período especial qualquer período em que ocorra a disciplina, distinto do 

período convencional de bimestres e período letivo em que as demais disciplinas do currículo de 

Graduação e da Pós-Graduação são organizadas e ministradas, como constante de catálogo do ITA e 

do calendário escolar. Por exemplo: uma disciplina ministrada em período de recesso escolar; uma 

disciplina ministrada de forma intensiva por professor visitante etc. 

  

b) exceto se for disciplina em período especial, possa ocorrer a desistência na disciplina uma única 

vez pelo aluno, formalizada em prazo definido pela Escola em seu Calendário Escolar; 

 

c) atendidos os pré-requisitos exigidos, possa ser cursada por aluno que esteja com matrícula 

trancada no período, desde que o trancamento não seja por saúde ou, no trancamento, seja 

explicitado impedimento a isso pela Escola; 

  

d) não tenha exame de segunda-época e não tenha conceito I (a nota entre 5,0 e 6,4) contado para fins 

de desligamento por ter ultrapassado o limite de 5 Is estabelecido na NOREG-Grad; 

 

e) não imponha a dependência (DP), isto é, o aluno que for reprovado com conceito I (nota entre 5,0 

e 6,4) em disciplina eletiva não fica obrigado a se matricular nessa mesma disciplina novamente; 

entretanto, isso é registrado em seu Histórico Escolar e será desligado do ITA o aluno que não tiver 

aprovação em uma mesma disciplina eletiva cursada duas vezes. 

 

 Aplica-se à disciplina eletiva tudo o mais do Regime Escolar e Regime de Frequência 

estabelecidos na NOREG-Grad. 

 

Formalização 

 

 Caso aprovado (parcial ou integralmente) o conceito emitido nesta moção, a NOREG-Grad 

deverá ser devidamente alterada para incluir e oficializar o essencial do tratamento da Disciplina 

Eletiva no que lhe seja pertinente e a ProGrad/CGR deverá elaborar norma, aprovada e publicada 

pela Reitoria, nesse teor e em conformidade, estabelecendo, adicionalmente, os elementos relativos a 

sua operacionalidade. As Coordenações de Cursos devem atualizar os respectivos Projetos 

Pedagógicos. 

 

Síntese 

A Congregação do ITA, em sua 439
a
 reunião, em 09/06/2016, aprova a moção sobre DISCIPLINA 

ELETIVA e recomenda à Reitoria pronta atenção às medidas relativas às correspondentes alterações 

na NOREG-Grad, sem as quais a aplicação da respectiva Norma torna-se inviável do ponto de vista 

legal. 

 

APÓS DISCUSSÃO, COLOCADA EM VOTAÇÃO A MOÇÃO FOI APROVADA.  
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