SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA DEFESA
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CONGREGAÇÃO – ATA DE REUNIÃO
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ATA da 1ª Sessão da 455a Reunião Ordinária da Congregação realizada em 14 de Março de
2019, no Auditório Armel Picquenard, com início às 16h02min, presidida pelo Prof. Cláudio
Jorge e secretariada por mim, Profª Sueli. Constatada a existência de quorum, o presidente deu
por aberta a sessão. Dos 54 membros que compõem a Congregação, foram registradas as
presenças dos seguintes 30 membros: Adade, Andre, Armando, Bete, Bussamra, Carlos Ribeiro,
Cecilia, Claudio Jorge, Cristiane Lacaz, Davi, Deborah, Dimas, Donadon, Eliseu, Erico, Ezio,
Fábio, Flávio, João Pedro, Karla, Kawakami, Kienitz, Manish, Morales, Neusa, Sandro,
Solange, Sueli, Wayne, Wilson. Apresentaram à Secretária da Congregação, antes do início da
reunião, justificativa de impossibilidade de comparecimento, nos termos do inciso I, parágrafo
único do artigo 12 do Regimento Interno da Congregação, os seguintes 11 membros: Brutus,
Cristiane, Francisco, Gil, Maryangela, Nei, Ronaldo, Parente, Paulo Hemsi, Kleba, Takachi.
Não apresentaram, até o início da reunião, justificativas para as respectivas ausências, os
seguintes 11 membros: Alonso, Chiepa, Cláudia, Denise, Domingos, Emilia, Gefeson, Lara,
Paulo André, Silverio, Tobias. Dos 28 convidados permanentes que compõem a Congregação,
foram registradas as presenças dos seguintes 4 convidados: Angelo (Chefe IA-AD), Moura
(Chefe IA-RH), Daniel (CASD) e Reynaldo (CASD). Participou ainda, como convidado do
Reitor, o Prof. Sakane. Assuntos tratados:
Abertura: o Reitor abriu a reunião agradecendo a presença de todos. Expôs a composição da
nova equipe, agradecendo inicialmente ao Prof. Carlos Henrique por assumir desde Janeiro as
funções de Vice-reitor. Informou que o Prof. Flávio assumiu a Pró-reitoria de Graduação e que
João Batista do Porto Neves Junior, Ten Cel Porto, assumiu a Chefia de Gabinete. Informou
ainda que a Profª Sueli assumiu a Secretaria da Congregação, e que Prof. Pelegrino se
aposentou, e em seu lugar na Coordenação do Vestibular assumiu o Cel. Seito. Ao final da
exposição, o Prof. Cláudio Jorge deu boas vindas a todos.
1. Apresentação de Novos Membros: A Profª Deborah, chefe da IEF fez a apresentação dos
professores José Silvério Edmundo Germano (CV: http://lattes.cnpq.br/4092089637806512) e Sandro
da Silva Fernandes (CV: http://lattes.cnpq.br/0729442206315560) eleitos livremente que substituíram
os professores Adson e Flávio Silvestre respectivamente. Por fim, a Profª Deborah
comunicou que o Prof. Renan Edgard Pereira Lima será o novo Coordenador do Curso
Fundamental, e passará a integrar o plenário na condição de membro ex officio. O Cel
Fábio, a pedido do Reitor, fez a apresentação de sua equipe informando que o Cap Esp Aer
SVA Marcelo Moura Pereira é o novo Chefe IA-RH, e que Ten Cel INT. Angelo Oliveira
de Sá Viana é o novo Chefe IA-AD. Comunicou ainda que a partir de 01.04.19 ele passará
para a reserva e o Cel. Salviato assumirá a Pró-reitoria de Administração.
2. Discussão e votação de atas anteriores: foi colocada em discussão a ata da 1ª sessão da
454a Reunião Ordinária ocorrida em 06 de Dezembro de 2018. A ata foi aprovada pela
unanimidade dos 30 membros presentes no momento.
3. Relatórios ou comunicações
3.1.
Presidência da Congregação/Reitoria:
3.1.1. O Reitor fez breve uso da palavra para informar as prioridades de sua gestão.
3.1.2. Comunica que vai dar destaque a reestruturação do site do ITA de modo a deixa-lo
mais amigável.
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3.1.3. Acredita que Sr. Angelo poderá auxiliar muito a Divisão de Ciências Fundamentais,
que enfrenta atualmente problemas sérios de infraestrutura no prédio novo e precisa
urgentemente equipar seus laboratórios de ensino.
3.1.4. Informa que não haverá ampliação de vagas no Vestibular em 2020 por conta da
ausência de infraestrutura adequada para receber com segurança os novos
estudantes.
3.2.
Comissões permanentes:
3.2.1. IC-CCR (Prof. Morales – IEA): apresentou os membros da Comissão criada
para estudar a implementação das Grandes Áreas cf. Portaria ITA nº 194-T/ID, de
12 de abril de 2019: Presidência: Cecília de Azevedo Castro Cesar (IEC), por ter
acompanhado e gerenciado, na condição de então presidente da IC-CCR, o
projeto para a criação das grandes áreas; representante da CCR: Mauricio Andrés
Varela Morales (IEA), por ser o atual presidente da IC-CCR; Cristiane Lacaz pois
a implementação do novo modelo impacta no processo de mudança de cursos
gerenciado pela IG-AES; representante do Vestibular: Narumi Seito, pois o
processo pode ter impacto na escolha da carreira para ingressantes; representante
do FUND: Ivan Guilhon Mitoso Rocha (IEF), pois o processo afeta o currículo do
FUND; assessor da Reitoria: Fernando Toshinori Sakane, para análise geral dos
impactos da proposta; e por fim, a assessora jurídica: Ana Flávia, para análise do
impacto da proposta quanto aos aspectos legais.
3.2.2. IC-CCO (Prof. Chiepa – IEE): na ausência de seu presidente, Prof. Chiepa, e de
qualquer manifestação de seus membros, entendeu-se que não havia relatos da
comissão na oportunidade.
3.2.3. IC-CAP: (Prof. Bussamra –IEA): expôs o pedido de Prof. Thiago Caliari para
desenvolvimento de pesquisa no exterior, mas que por conta da ausência de
energia elétrica no ITA não conseguiu imprimir o material mas que enviaria para
esta Secretaria a aprovação do pedido pela IC-CAP e relataria para a
Congregação os detalhes na próxima reunião.
3.2.4. IC-CRE (Profa. Sueli – IEF): comunicou que nos dias 25 e 26 de fevereiro de
2019 foi feita a consulta aos professores da IEF e o Prof. Renan Edgard Pereira
Lima será o novo Coordenador do Curso Fundamental em substituição ao Prof.
Ronaldo Rodrigues Pelá.
4. Franqueamento da palavra: o prof. Carlos Henrique deu notícia sobre o evento
Engineering Education For The Future, EEF 2019 que ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de
maio de 2019. Expôs que será um grande encontro promovido pelo ITA e contemplará
diversas atividades, dentre elas destacou o Forum de debates com diversos palestrantes
nacionais e internacionais discutindo o ensino de Engenharia. Informou ainda sobre a
Mostra Tecnológica com a exibição de pesquisas e projetos em desenvolvimento pelo ITA e
seus parceiros. Fez um breve relato sobre as competições e desafios direcionados aos
estudantes, como o Grand Prix de Inovação e a competição de BIG DATA. Prof. Adade
acrescentou à comunicação do Prof. Carlos Henrique a realização de mais uma competição
estudantil para o evento: a "Competição de projeto de engenharia 3D Experience" e
destacou dois pontos: i) esclareceu que a Competição 3D terá a participação de equipes
mistas com estudantes do ITA, Mauá e PUC/Minas, e a parceria com a utilização da
plataforma 3D Experience, da Dassault Systèmes; ii) comunicou que o Prof. Chiepa enviou
para o Divulga informações sobre os pedidos de promoção/progressão e que os professores
se atentassem aos prazos informados. Logo após, o Prof. Wilson se manifestou e externou
que lamentava que o ITA não tivesse estimulado o debate interno sobre o processo de
aquisição da Embraer pela Boeing. Para ele, faltou um debate público sobre o ocorrido na
comunidade iteana, sobretudo uma análise sobre os impactos dessa aquisição no Instituto.
Sobre o assunto, prof. Bussamra expôs que o Mestrado Profissional está caminhando bem,
mas que de fato percebeu algumas dificuldades de renovação de contratos. Prof. Carlos
Henrique esclareceu que até o presente momento as perspectivas de parceria com Embraer
continua sendo positiva e relevante. Primeiro porque há sinalização da continuidade e
crescimento do Projeto de Mestrado Profissional. Segundo porque para ele os contatos
informais com a Embraer indicam um processo de reestruturação interno com incertezas,
mas que isso não necessariamente implica mudanças de políticas. Prof. Kienitz argumentou
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a importância de debates desta natureza e que esta aquisição pode impactar nos rumos de
políticas públicas e investimentos para o setor aeronáutico, e segundo ele este debate
deveria ser estimulado no ITA. O Reitor expôs que a despeito de entender as preocupações
dos colegas sobre os possíveis impactos das novas configurações do setor da indústria
aeronáutica, que ele, na condição de professor e membro da Congregação, entende que o
instituto deve priorizar assuntos técnicos e na área da Educação. Expôs a necessidade de
mais informações para tratar o tema adequadamente. Destacou que o ITA tem tido
oportunidades e parcerias estratégicas com outras empresas e instituições, embora
reconheça a importância da Embraer na história do Instituto. Chamou a atenção que o tema
“Espaço” vem recebendo atenção e deu como exemplo o projeto ITASAT2 como indicativo
de novas tendências.
5. Encerramento: Por fim, o Reitor comunicou que na próxima reunião no dia 25.04 ele dará
um informe sobre o início do processo de escolha do novo Reitor do ITA. Às 16h50min,
não havendo mais nenhuma manifestação, o presidente agradeceu mais uma vez a presença
de todos e deu por encerrada a 1ª Sessão da 455a Reunião Ordinária, da qual lavrei e assino
a presente ata.

Profª. Sueli Sampaio Damin Custódio
IC-S Secretária da Congregação
Biênio 2018-2019
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