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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA 

 
CONGREGAÇÃO – ATA DE REUNIÃO 

ATA da 440a Reunião Ordinária da Congregação realizada em 11 de agosto de 2016, no Auditório 1 

Armel Picquenard, com início às 16:05, 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 34 membros: 4 

Adade, Alessandro, Anderson, André, Armando, Bussamra, Cairo, Carlos Ribeiro, Cecilia, Chiepa, 5 

Claudete, Claudia, Cláudio Jorge, Cristiane Lacaz, Deborah, Emilia, Ezio, Flávio, Gil, Gefeson, 6 

Hirata, Ildefonso, Juliana, Kawakami, Kienitz, Malheiro, Marujo, Maryangela, Pellegrino, Pinho, 7 

Rizzi, Ronaldo, Takachi e Wayne. Apresentaram à Secretária da Congregação, antes do início da 8 

reunião, justificativa de impossibilidade de comparecimento, nos termos do inciso I, parágrafo 9 

único do artigo 12 do Regimento Interno da Congregação, os seguintes 12 membros: Arnaldo, 10 

Domingos, Donadon, Góes, Jony, Müller, Nabarrete, Nei, Paulo Hemsi, Rafael, Silvestre e Tobias. 11 

Não apresentaram, antes ou após a reunião, justificativas para as respectivas ausências, os seguintes 12 

7 membros: Alfredo, Eliseu, Lacava, Lara, Marcelo De Lemos, Cel. Moreira e Paulo André. Dos 13 

16 convidados permanentes que compõem a Congregação, foram registradas as presenças dos 14 

seguintes 2 convidados: Davi Castro (PG-EAM) e Eliane Santiago (PG-EEC). Foi registrada a 15 

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 439ª Reunião 19 

Ordinária, ocorrida em 09 de junho de 2016. A ata foi aprovada pela unanimidade dos 28 membros 20 

presentes. 21 

Em seguida, Prof. Anderson anunciou que os Pró-Reitores fariam exposições das realizações 22 

recentes ou em curso das respectivas Pró-Reitorias.  23 

3. Pró-Reitoria de Graduação: Prof. Carlos Ribeiro expôs sobre a tramitação das Resoluções para 24 

alterações da NOREG-GRAD, aprovadas pela Congregação, as quais serão enviadas em conjunto 25 

para o Diretor do DCTA, não individualmente. Informou que as Oficinas de Formação Docente 26 

serão iniciadas brevemente, expondo em linhas gerais o seu formato e as expectativas da Comissão 27 

Organizadora. Mencionou que estão em estudo as regras para dupla diplomação para os estudantes 28 

que fizeram parte de seus estudos em universidades estrangeiras. 29 

4. Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa: Prof. Góes lembrou ao plenário as ações 30 

institucionais junto aos órgãos de fomento. Relatou sobre as visitas à CAPES e ao CNPq, 31 

destacando a extensão do acordo CAPES-ITA e início formal do Doutorado Acadêmico Industrial 32 

(DAI). Lembrou que estamos no último ano do quadriênio para a atribuição das notas aos 33 

programas e o rebaixamento da nota do PG-EAM, de 6 para 5, significou para o Programa perda de 34 

direito ao PROEX, recaindo no PROAP, o que representou um corte de 65% nos recursos. 35 

Informou que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação vem trabalhando para a reorganização dos 36 

programas e para a melhoria das avaliações junto à CAPES, sendo a Profª Emília a relatora do 37 

processo. A Pró-Reitoria vem se empenhando na internacionalização do ITA, contando para isso 38 

com o apoio da PROEC. Informou que neste ano, abriram a possibilidade de alunos dos 4º e 5º 39 

anos de Graduação cursarem disciplinas em nível de Mestrado com  bolsas de pós-graduação. 40 

Informou que do programa CAPES-ITA, há 15 bolsas de pós-doutorado, assim como o grupo 41 

iniciou aproximação com a EMBRAER, a fim de implantar o Doutorado Acadêmico Industrial, que 42 

se vier a se concretizar, será o segundo desse tipo no país. Informou ainda do Termo de 43 

Cooperação Técnica e Acadêmica entre o ITA e a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), 44 
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acordo que prevê o apoio de professores e dirigentes do ITA à UEMA na implantação de uma 45 

turma especial do curso de Mestrado Profissional em Engenharia de Computação e Sistemas, na 46 

linha de pesquisa em Sistemas Computacionais Aplicados à Engenharia Aeroespacial. 47 

5. Relatos da Reitoria: Prof. Anderson relatou ao plenário a reunião com o Ministro da Educação, 48 

Mendonça Filho, ocorrida no final de julho em Brasília, quando o Ministro confirmou que a pasta 49 

deve continuar a apoiar o projeto de expansão do ITA. Na sequência, falou sobre o andamento das 50 

obras do prédio da IEF, cuja entrega está prevista para dezembro próximo. Sobre a construção do 51 

novo H8, há sinalização do governo de liberação de recursos, obra que seria feita em quatro etapas, 52 

com previsão de início para o próximo ano. Em relação a concursos docentes, informou que a 53 

Reitoria planeja novas ações junto a diversas instâncias governamentais, a fim de preencher uma 54 

parte das vagas criadas por Lei em 2012. A outra linha de ação é a de conseguir do Ministério do 55 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) a instituição da figura de professor-equivalente no 56 

ITA, de modo  que as vacâncias resultantes de aposentadorias e falecimentos possam ser  57 

preenchidas sem autorização específica do MPOG a cada caso, tal como funciona nas 58 

universidades federais. Em seguida, expôs sobre o laudo técnico da construção da Ala Zero, a fim 59 

de esclarecer possíveis dúvidas em relação a essa obra. Em seguida, passou a palavra para o Prof. 60 

Cláudio Jorge para que expusesse os planos de mudança para o novo prédio do IEF. Prof. Cláudio 61 

Jorge informou que, a partir das Diretrizes do Conselho da Reitoria, foi criada uma Comissão com 62 

professores das áreas de Engenharia Civil para planejar a mudança. Em linhas gerais, ficou 63 

estabelecido que professores ficarão em salas individuais; pesquisadores visitantes serão 64 

acomodados dois por sala; e estudantes de pós-graduação, quatro por sala. Uma das Alas 65 

transversais será ocupada pela Reitoria e Pró-Reitorias. Os prédios antigos passarão por reformas, 66 

onde continuarão os laboratórios da Física e da Química, além de passarem a acomodar setores de 67 

Divisões Profissionais e da Administração.  68 

6. Relatos da Pró-Reitoria de Extensão e Cooperação: Profª Maryangela mencionou o convênio 69 

estabelecido entre o ITA e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (PM-SJC), no programa 70 

“Escola Interativa”, para a oferta de cursos de formação continuada para Gestores e Professores de 71 

escolas da Rede Municipal de Ensino, num total de aproximadamente 30 Gestores e 30 Professores. 72 

A previsão de formatura é para o final do ano, juntamente com os cursos de Especialização. Na 73 

sequência, o Prof. Marujo mencionou as dificuldades administrativas para estabelecer o convênio 74 

com a PM-SJC. Em seguida, comentou que está prevista para agosto a visita de uma comitiva 75 

japonesa da província de Shizuoka, que além do ITA, visitará o Instituto de Aeronáutica e Espaço 76 

(IAE) e a Embraer. O objetivo dessa visita é assinar acordos de cooperação entre o ITA e as 77 

Universidades de Shizuoka e a de Tokai, a fim de estabelecer futuras parcerias acadêmicas. Prof. 78 

Marujo reforçou que a função da Pró-Reitoria de Extensão e Cooperação é viabilizar grandes 79 

projetos que os professores não teriam condições de pleitearem individualmente. Comentou que, no 80 

momento, estão elaborando a proposta CAPTAER III para envio ao Ministério da Ciência, 81 

Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC). Comentou da elaboração da proposta para o 82 

Fundo Tecnológico (FUNTEC) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 83 

(BNDES). Reforçou a possibilidade de prestação de serviços tecnológicos de inovação pelo ITA, 84 

que é uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), mediante remuneração, cujas 85 

normas são claras e bem definidas. Informou que a Pró-Reitoria irá divulgar aos professores as 86 

possibilidades de projetos junto à Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 87 

(EMBRAPII), que conta com grandes recursos a serem investidos. Esclareceu ainda que todo 88 

projeto precisa manter a Ficha de Acompanhamento de Projetos (FAP) e pediu a colaboração dos 89 

coordenadores de projetos nesse controle. 90 

7. Relatos da Pró-Reitoria de Administração: Coronel Moreira expôs sobre os esforços para 91 

acomodar os estudantes de graduação não só no H8, mas também em casas na Vila e no Hotel de 92 

Trânsito dos Oficiais e, posteriormente, no de Sargentos, tendo em vista o retorno dos alunos do 93 

programa Ciência sem Fronteiras (CsF) e de trancamentos de matrícula, que somam 80 alunos, 94 

mais 7 alunos estrangeiros, sem novas saídas previstas, devido ao cancelamento pelo Governo do 95 

CsF para a graduação. Prof. Anderson pontuou que, para a acomodação dos atuais alunos, são 12 96 

casas da Vila, o 3º andar do Hotel de Trânsito dos Oficiais e algumas vagas no Hotel de Trânsito 97 

dos Sargentos. Por conta dessa dificuldade em acomodar os atuais estudantes, o número de vagas 98 

para o Exame de Admissão (Vestibular) 2017 será de 110 vagas mais 10 privativas (não mais 140 99 

mais 10 privativas, como foi no ano corrente). 100 
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8. Relatórios das Comissões e Subcomissões permanentes: Prof. Carlos Ribeiro, da Comissão de 101 

Currículo, mencionou a alteração em currículos da graduação, decidida pela IC-CCR, de acordo 102 

com as atribuições definidas no regimento da Congregação, Art. 24, Item III, a qual foi a seguinte: 103 

"Disciplinas cursadas em caráter obrigatório, em currículos passados, podem ser contabilizadas 104 

como eletivas no currículo atual do aluno, desde que tenham perdido o caráter de obrigatoriedade 105 

neste e desde que haja parecer favorável do Coordenador do respectivo curso." 106 

9. Comissão para Revisão das Normas Reguladoras dos Cursos de Graduação (NOREG-107 

GRAD): Prof. Adade apresentou as alterações na moção sobre Regime de Frequência, 108 

incorporando emenda sugerida pela Profª Cristiane Lacaz, e rejeitando a sugestão do Prof. Sakane 109 

para computar separadamente as faltas em aulas de laboratório e em aulas de teoria. A alteração 110 

proposta nessa Moção foi a ampliação do limite de faltas, que passou de 15% por disciplina e 10% 111 

no total das disciplinas para 15% por disciplina (Anexo 1). A proposta foi posta em discussão e, 112 

após os esclarecimentos às questões de alguns membros do plenário, foi posta em votação, sendo 113 

aprovada por unanimidade dos 23 membros presentes. 114 

10. Franquia da palavra: Não houve proposta de novos assuntos. 115 

11. Encerramento: Às 18:20, não havendo mais nenhuma manifestação, o Presidente agradeceu 116 

mais uma vez a presença de todos e deu por encerrada a 440a Reunião Ordinária, da qual lavrei e 117 

assino a presente Ata. 118 

                                                              
 

Profa Claudete Moreno Ghiraldelo 
IC-S Secretária da Congregação 

Biênio 2016-2017 
 


