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ATA da 1ª Sessão da 456a Reunião Ordinária da Congregação realizada em 25 de Abril 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 38 membros: André, Armando, Bete, Brutus, Bussamra, Carlos Alonso,
Carlos Ribeiro, Cecília, Chiepa, Cláudia, Cláudio Jorge, Cristiane, Cristiane Lacaz, Davi,
Denise, Donadon, Eliseu, Emília, Erico, Flávio, Francisco, Gefeson, Gil, João Pedro, Karla,
Kawakami, Kientiz, Lacava, Manish, Morales, Parente, Renan, Salviato, Sandro, Solange, Sueli,
Takachi, Wayne. 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 9 membros: Deborah, Domingos,
Ezio, Maryangela, Nei, Neusa, Ronaldo, Tobias, Wilson. Não apresentaram, até o início da
reunião, justificativas para as respectivas ausências, os seguintes 7 membros: Adade, Dimas,
Kleba, Lara, Paulo André, Paulo Hemsi, Silverio. Dos 28 convidados permanentes que
compõem a Congregação, foram registradas as presenças dos seguintes 2 convidados Daniel
(CASD) e Reynaldo (CASD). Participaram ainda, como convidados do Reitor, o Assessor
Especial do Diretor Geral do DCTA, o Brigadeiro do Ar Alex Picchi Izmailov e como Assessor
do Reitor, o Prof. Sakane. Assuntos tratados:
Abertura: o Reitor abriu a reunião agradecendo a presença de todos. Expôs o Acordo de
Cooperação que o ITA está celebrando coma Universidade Federal de Pernambuco – UFPE,
com a participação efetiva da Divisão de Engenharia da Computação.
Apresentação de Novos Membros: O Reitor informou que Cel. Salviato assumiu a PróReitoria de Administração e agradeceu os esforços em auxiliar nas dificuldades e desafios de
infraestrutura que o ITA vem passando. Expôs que a Profª Cláudia assumiu como nova Chefe
da IEA em substituição ao Prof. Bussamra. Informou que a Profª Cecília será substituída na
Coordenação da Computação pelo Prof. Inaldo. Por fim, o Prof Wayne apresentou o Prof.
Renan Edgard Pereira Lima como o novo Coordenador do Curso Fundamental. Após as
apresentações dos novos membros, o Presidente deu boas vindas a todos.
Discussão e votação de atas anteriores: foi colocada em discussão a ata da 1ª sessão da 455a
Reunião Ordinária ocorrida em 14 de Março de 2019. A ata foi aprovada pela unanimidade dos
38 membros presentes no momento.
1. Relatórios ou comunicações
1.1.
Presidência da Congregação/Reitoria:
1.1.1. O Reitor fez breve uso da palavra para informar sobre o andamento das obras da
Ala Zero. Expôs, ainda, que as reformas no prédio novo estão ocorrendo com
verbas provenientes do ITA e da Construtora e visam melhorar a infraestrutura da
Divisão de Ciências Fundamentais-IEF.
1.1.2. Esclareceu que brevemente começarão as obras do novo H8.
1.1.3. Expôs sobre o possível remanejamento de espaços da Pró-Reitoria de
Administração e do Setor de Vestibular, que ocuparia o térreo embaixo da Reitoria.
Segundo o Reitor as mudanças impactariam positivamente no andamento dos
trabalhos e na prestação de serviços destes setores.
1.2.
Pró-Reitoria de Graduação
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O Prof. Flávio, Pró-Reitor de Graduação, fez comentários sobre a IG, destacando
(apresentação em anexo): 1) As 21 (vinte e uma) reuniões da CVAE referentes ao 2º
semestre de 2018. 2) A publicação da Portaria 145/IG sobre as justificativas de faltas
dos alunos de graduação (e outras discussões sobre a revisão de provas e os critérios
de participação nos intercâmbios internacionais). 3) Informou que os conteúdos do
Catálogo 2020, referentes às Grades Curriculares e às Ementas das disciplinas, só
serão incorporados quando sua aprovação constar, explicitamente, de ata de reunião
da Congregação. 4) Que o sistema de administração acadêmica está registrando e
computando, normalmente, as faltas e atrasos declarados pelos docentes. 5) Expôs
que serão conduzidas, no início de maio, as avaliações dos alunos em relação aos
docentes, possivelmente com melhorias em relação às versões anteriores. 6)
Esclareceu que estão sendo testadas novas formas de comunicação entre a IG e os
docentes e destacou a reativação do site da IG www.ita.br/grad 7) Por fim,
apresentou os resultados dos alunos no ENADE, ressaltando o baixo desempenho de
alguns cursos. Informou que o assunto está recebendo bastante atenção da IG e de
seu Conselho de Graduação, CGR, e várias frentes de atuação estão sendo abertas
para reforçar a valorização do instrumento pelo ITA incluindo o evento no
calendário escolar; organização de reuniões entre docentes, coordenadores e alunos;
inclusão do assunto no ciclo de palestras "ReflITA" e nos Colóquios e com
comunicação com o CASD, objetivando ampliação do fórum de discussão entre os
alunos.
1.3.
Comissões permanentes:
1.3.1. IC-CCR (Prof. Morales – IEA): nada a relatar na oportunidade.
1.3.2. IC-CCO (Prof. Chiepa – IEE): informa que foram emitidos 04 pareceres
favoráveis, relatados a seguir: Parecer IC/CCO No 01/19 (favorável). Para a
IEI: Parecer sobre a solicitação de redistribuição do Prof. Mauro Caetano de
Souza, ocupante do cargo de Professor da Classe C (Professor Adjunto), Nível 3,
da Carreira de Magistério Superior do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal (PCCMF), SIAPE No 1801383, da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Federal de Goiás, para a Divisão de Engenharia Civil do IT.
Parecer IC/CCO No 02/19 (favorável). Para a IEE: Parecer sobre a equiparação
de qualificação acadêmica como Professor Classe A (Professor Auxiliar), nível I,
do 1o Ten eng Eng Nicholas Yukio Menezes Sugimoto, classificado no ITA e
designado para a função de Instrutor da Divisão de Engenharia Eletrônica,
conforme Boletim Interno Ostensivo do ITA No 73, de 02 de maio de 2018.
Parecer IC/CCO No 03/19 (favorável). Para a IEE: parecer sobre a equiparação
da qualificação acadêmica como Professor Classe A (Professor Auxiliar), nível I,
do SO Newton Adriano dos Santos Gomes , classificado no ITA e designado para
a função de Instrutor da Divisão de Engenharia Eletrônica, conforme Boletim
Interno Ostensivo do ITA No 026, de 22 de junho de 2012. Para a IEC: parecer
IC/CCO No 04/19 (favorável). Parecer sobre a qualificação da Profa. Karla
Donato Fook, do quadro permanente da Divisão de Ciência da Computação,
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.
1.3.3. IC-CAP: (Prof. Bussamra –IEA): informa que foram emitidos 02 pareceres
favoráveis, relatados a seguir: Parecer IC/CAP N° 01 /19 (favorável). A
Comissão de Aperfeiçoamento da Congregação do ITA, JC-CAP, examinou o
pedido de afastamento do Prof. Thiago Caliari Silva, da lEF, pelo período de 12
meses, de julho de 2019 a junho de 2020, para realizar Pós-Doutoramento na
Universidade de ROMA TRE, Itália. Parecer IC/CAP N° 02 /19 (favorável). A
Comissão de Aperfeiçoamento da Congregação do ITA, JC-CAP, examinou o
pedido de afastamento do Prof. Pedro José Pompéia, da IEF, pelo período de 12
meses, de setembro de 2019 a agosto de 2020, para realizar Pós-Doutoramento na
Universidade de Trento, Itália.
1.3.4. IC-CRE (Profa. Sueli – IEF): comunicou o planejamento do processo eleitoral
para os novos membros da Congregação, gestão 2020/2021. Expôs que a TI usará
a ferramenta Pesquisas para viabilizar a eleição eletrônica e solicita o apoio de
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todos. Informou ainda que o Reitor apresentará, ao final, a proposta sobre o
procedimento de indicação pela Congregação de 1(um) Membro da Comissão de
Alto Nível conforme Art. 3º, § 1º da Portaria Nº. 1.891/GC3, de 16 de dezembro
de 2015 (doc. anexado).
Franqueamento da palavra: O Reitor expôs a proposta para indicação para a comissão de Alto
Nível: Primeira Etapa: a Secretaria da Congregação separa a lista dos elegíveis de cada
Divisão e encaminha à Chefia, que valida a lista, e, se for o caso, a atualiza com acréscimos ou
exclusões de nomes. A Chefia consulta os professores elegíveis (Titulares e Associados) sobre o
interesse em compor a Comissão e estimula a participação. Os elegíveis que não quiserem
participar do processo eletivo devem expressamente informar à Chefia. Segunda Etapa: A TI
cria ambiente virtual da pesquisa. A Secretaria cadastra os elegíveis, excluindo os que não
querem participar e informa os membros da Congregação sobre a votação. Os 53 membros
efetivos da Congregação escolhem até 5 nomes da lista de professores enviados pelas Chefias
de Divisão. Consolidam-se os resultados da pesquisa e seleciona-se os 3 mais votados. Terceira
Etapa: no dia 16.05 haverá a 2ª Sessão da 456ª Reunião da Congregação, momento no qual os
membros escolherão entre os três candidatos mais votados no primeiro escrutínio. Após a
apresentação do Reitor, os membros aprovaram a proposta.
2. Encerramento: Por fim, o Reitor comunicou que a 2ª Sessão da 455ª Reunião será no dia
16.05.19 às 16h, momento no qual o processo de indicação, pela Congregação, do Membro
da Comissão de Alto Nível do ITA será finalizado. Às 17h57min, 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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Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Pró-Reitoria de Graduação
Prof. Flávio Mendes
Congregação - Abril/2019

Engenheiros formados

CVAE
2018-2

CVAE
Curso

D

R

T

Total geral

Fund

23,8%

14,3%

14,3%

52,4%

Prof

9,5%

23,8%

14,3%

47,6%

33,3%

38,1%

28,6%

100,0%

Total geral
Aer
Ele

0,0%
4,8%

Mec

4,8%
4,8%

Civil
Aesp

4,8%
4,8%

Comp

14,3%
4,8%

4,8%

2018-2: 21 casos (3%) analisados entre 07/fev e 01/abr

9,5%
4,8%
14,3%

4,8%

14,3%

Legislação

Discussões/Publicações
●
●
●

Portaria 145/IG de 01-abr-2019 sobre as justificativa de
faltas (publicada 11-abr-2019, BIO 69 GAP)
Portaria (minuta) sobre pedido de revisão de provas
Portaria (pré-minuta) sobre critérios para participação
de alunos em intercâmbios, projetos, eventos...

Média de corte

Média completa, 2016-2...2018-1 (quase 3.000 alunos)

Mudanças de Opção
Vagas 2020: 120

Vestibular
2015

2016

2017

2018

2019

Média

D.P.

Aer

26%

24%

24%

22%

20%

23%

2,1%

Ele

10%

10%

9%

9%

9%

9%

0,4%

Mec

21%

21%

19%

18%

15%

19%

2,5%

Civil

12%

12%

11%

8%

8%

10%

2,1%

Comp

14%

15%

16%

18%

20%

17%

2,3%

Aesp

17%

18%

21%

24%

28%

22%

4,7%

Vestibular, 1a opção

Média dos pedidos (15-19)
Mudar
52%

1a e Mudar
25%

Curso

V1

Matr

1Op

Final

Aer

15%

17%

11%

15%

Ele

11%

17%

10%

15%

Mec

43%

17%

27%

20%

Civil

3%

15%

7%

12%

Comp

20%

17%

37%

22%

Aesp

8%

16%

7%

14%

Pedidos de mudança de opção, T18-T21 (574 alunos)

Calendários

Calendários
●
●
●

São 3: Escolar Fund1, Escolar Demais, Administrativo
Feriados/expediente festivo/DCTA
Experiência 2o semestre: Agenda Google

Catálogo

Catálogo
●

Partes
○
○
○
○
○

●

Instituição (Reitoria/Divisões)
Corpo docente (Coordenações/Divisões)
Laboratórios (Coordenações/Divisões)
Grades (Coordenações/IC)
Ementas (Coordenações/IC)

Edição geral: IG

Administração Acadêmica

Sophia
●

Faltas/atrasos
○

●

Experiência
○
○

●

“Glitch” corrigido
Criação de listas de frequência pelos docentes
Em avaliação para eventual correção no 2o semestre

Contrato manutenção
○

Em renovação

● Rede SophiA (administração)
● Declaração de Matrícula (aluno)

Bolsas

BOCOM BBM
Monitoria
●
●
●
●
●

3 bolsas por semestre (~IC)
Coordenadores
Seleção de disciplinas (2019/1: QUI-18, MPG-03 e CES-10)
Seleção de alunos (bom desempenho geral e na disciplina,
ausência de punições por faltas)
Acompanhamento

Avaliação Discente

Avaliação Discente
Formulário (CGR, Casd)
“Pesquisas” (TI ITA)
Obrigatórias
Sem eletivas
“Mobile”
Resultados diretos
Sophia (?)

Comunicação

Ferramentas
CGR -> Coordenadores -> Professores
IG -> Professores (e-mail)
Site da IG [Site do ITA -> Ensino -> Graduação]
www.ita.br/grad (NOTÍCIAS)
Site da DAE
www.ita.br/ig/dae (DOCUMENTOS)

Cursos e Oﬁcinas

Iniciativas
Oficinas (8 módulos)
Módulo 1, 29/04/2019, 8:00-17:00, Sala 2327
“Definição de Objetivos Instrucionais (Educacionais) com Base em
Competências e Taxonomia de Bloom e Avaliação de Aprendizagem”.
Mini-curso
22/mai, vagas limitadas, coordenadores
Profa. Isabel Cristina Gonçalves, Coordenadora do Núcleo de
Desenvolvimento Acadêmico (NDA) do Instituto Superior Técnico (IST) de Lisboa
“Programa de Monitorização e Tutorado” (Novo ACONSELHAMENTO no ITA)

ENADE
2005-2017

Conceito ENADE
5

AER+MEC (21)
ELE (13)
CIVIL (16)
COMP (15)

AER+MEC+CIVIL (62)
ELE (24)
COMP (22)

AER (28)
ELE (25)
MEC (27)
CIVIL (11)
COMP (30)

AER+AESP (28)
ELE (24)
MEC (25)
CIVIL (18)
COMP (17)

ELE (25)
CIVIL (27)
AESP (04)

4

MEC (50)
COMP (37)

3

AER (12)

Ano

2005

2008

2011

2014

2017

Enade
Calendário escolar
Reuniões
Docentes/coordenador/alunos
Reflita
Colóquios
Envolvimento CASD

Grato pela Atenção
Prof. Flávio Mendes

www.ita.br

prograd@ita.br

Relato IC/CCO, R 456ª 25/04/2019
456 Reunião Ordinária da Congregação do ITA
a

ITA, 25 de abril de 2019

Pareceres emitidos pela IC/CCO 2º semestre de 2018
Parecer IC/CCO No 01/19 (favorável). Para a IEI: Parecer sobre a solicitação de
redistribuição do Prof. Mauro Caetano de Souza, ocupante do cargo de Professor da Classe C
(Professor Adjunto), Nível 3, da Carreira de Magistério Superior do Plano de Carreiras e Cargos
de Magistério Federal (PCCMF), SIAPE No 1801383, da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Federal de Goiás, para a Divisão de Engenharia Civil do ITA. A solicitação foi
encaminhada através da Parte No 91/IEI de 28 de fevereiro de 2019, protocolo COMAER No
67750.000806/2019-12.
Parecer IC/CCO No 02/19 (favorável) Para a IEE: Parecer sobre a qualificação como
Professor Classe A (Professor Auxiliar), nível I, do 1o Ten eng Eng Nicholas Yukio Menezes
Sugimoto, classificado no ITA e designado para a função de Instrutor da Divisão de Engenharia
Eletrônica, conforme Boletim Interno Ostensivo do ITA No 73, de 02 de maio de 2018. A
Proposta foi encaminhada através da Parte No 241/IEE de 11 de abril de 2019, Protocolo
COMAER No 67750.001583/2019-01.
Parecer IC/CCO No 03/19 (favorável)-. Para a IEE: parecer sobre a qualificação como
Professor Classe A (Professor Auxiliar), nível I, do SO Newton Adriano dos Santos Gomes ,
classificado no ITA e designado para a função de Instrutor da Divisão de Engenharia Eletrônica,
conforme Boletim Interno Ostensivo do ITA No 026, de 22 de junho de 2012. A Proposta foi
encaminhada através da Parte No 242/IEE de 11 de abril de 2019, Protocolo COMAER No
67750.001584/2019-47.
Para a IEC: parecer IC/CCO No 04/19 (favorável). Parecer sobre a qualificação da Profa.
Karla Donato Fook, do quadro permanente da Divisão de Ciência da Computação, 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. A proposta foi encaminhada através
da Parte No 456/IEC de 27 de agosto de 2018, protocolo COMAER No 67750.003437/2018-21.
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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
DIVISÃO DE ENGENHARIA AERONÁUTICA

Parecer IC/CAP N° 01 /19

ITA, 25 de fevereiro de 2019

A Comissão de Aperfeiçoamento da Congregação do ITA, JC-CAP, examinou o pedido de
afastamento do Prof. THIAGO CALIARI SILVA, da lEF, pelo período de 12 meses, de
julho de 2019 a junho de 2020, para realizar Pós-Doutoramento na Universidade de ROMA
TRE, Itália.
O Pós-Doutorado será na área de avaliação de estratégias para o cluster aeronáutico
brasileiro. O solicitante solicitou verba EXTRA-PLAMENS.
Compuseram esta Comissão os Professores Flávio Bussamra (presidente - IEA), Wagner
Chiepa Cunha (IEE), Ronaldo Gonçalves de Carvalho (IEI), Ezio Castejon Garcia (IEM),
Deborah Dibbem Brunelli (IEF) e José Maria Parente de Oliveira (IEC).
Como resultado, os membros da Comissão concordam que a atividade a ser desenvolvida
durante o período solicitado é relevante tanto para nossa Instituição como para o pleiteante.
Sendo assim, esta Comissão é de parecer favorável à realização desse aperfeiçoamento.

Prof. Flávio Luiz de Silva Bussamra
Presidente da IC-CAP

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
DIVISÃO DE ENGENHARIA AERONÁUTICA

Parecer IC/CAP N° 02 /19

ITA, 22 de abril de 2019

A Comissão de Aperfeiçoamento da Congregação do ITA, JC-CAP, examinou o pedido de
afastamento do Prof. PEDRO JOSÉ POMPÉIA, da IEF, pelo período de 12 meses, de
setembro de 2019 a agosto de 2020, para realizar Pós-Doutoramento na Universidade de
Trento, Itália.
O Pós-Doutorado será na área de Física - Relatividade e Gravitação, com o tema

"Invariância de escala e derivadas de ordem superior em teorias de gravitação
modificada". O solicitante solicitou bolsa da CAPES.
Compuseram esta Comissão os Professores Flávio Bussamra (presidente - IEA), Wagner
Chiepa Cunha (IEE), Ronaldo Gonçalves de Carvalho (IEI), Ezio Castejon Garcia (IEM),
Deborah Dibbem Brunelli (IEF) e José Maria Parente de Oliveira (IEC).
Como resultado, os membros da Comissão concordam que a atividade a ser desenvolvida
durante o período solicitado é relevante tanto para nossa Instituição como para o pleiteante.
Sendo assim, esta Comissão é de parecer favorável à realização desse aperfeiçoamento.

Prof. Flávio Luiz de Silva Bussamra
Presidente da IC-CAP

ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA
PORTARIA Nº 1.891/GC3, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.
Estabelece critérios e procedimentos para
escolha e nomeação do Reitor do Instituto
Tecnológico de Aeronáutica.
O COMANDANTE DA AERONÁUTICA, de conformidade com o previsto nos
incisos I e XIV, do Art. 23, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo
Decreto nº 6.834, de 30 de abril de 2009, e com o previsto no inciso II do art. 1º da Portaria nº
1.839/MD, de 09 de dezembro de 2010, resolve:
Art. 1º Estabelecer critérios e procedimentos para avaliação, seleção e
recomendação de candidatos ao Cargo de Reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
Art. 2º O Reitor será nomeado pelo Comandante da Aeronáutica, a partir de lista
tríplice apresentada por uma Comissão de Alto Nível composta por docentes e pesquisadores
científicos e tecnológicos.
Art. 3º Cabe ao Conselho da Reitoria do ITA encaminhar ao Departamento de
Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), por intermédio do Reitor, o pedido de instalação da
Comissão de Alto Nível, juntamente com a proposta de membros componentes, incluindo a
indicação de seu Presidente.
§ 1º A Comissão de Alto Nível será composta de cinco membros, incluindo seu
Presidente, todos com renomada reputação e experiência em ensino universitário ou pesquisa,
devendo conter, pelo menos, um Professor Titular ou Associado do ITA, indicado pela
Congregação daquele Instituto, um Pesquisador Titular Doutor do DCTA, indicado pelo DiretorGeral do DCTA, e um Oficial-General ou Superior da Ativa da Aeronáutica, indicado pelo Chefe
do Estado-Maior da Aeronáutica, com doutoramento em área do setor aeroespacial.
§ 2º O pedido a que se refere o caput do presente artigo deverá ser encaminhado ao
DCTA com antecedência mínima de seis meses para o término do exercício do Cargo de Reitor do
ITA.
Art. 4º A Comissão de Alto Nível será então designada pelo Diretor-Geral do
DCTA e terá por missão divulgar o processo seletivo, incentivar a inscrição de candidatos que
atendam às exigências do Cargo, além de implementar todo o processo.
Parágrafo único. Para fins de cumprimento do disposto neste artigo, a Comissão de
Alto Nível receberá apoio do DCTA, inclusive para realização de reuniões deliberativas de sua
competência.
Art. 5º Cabe ao Gabinete da Reitoria, em coordenação com o Gabinete do DiretorGeral do DCTA, submeter à apreciação e aprovação da Comissão de Alto Nível a minuta de Edital
para chamada pública de candidatura ao Cargo de Reitor.

Parágrafo único. Cabe ao Gabinete da Reitoria providenciar a publicação do Edital
na imprensa oficial, nos portais do Comando da Aeronáutica, do DCTA e do ITA, assim como nos
meios de comunicações eventualmente indicados pela Comissão, para que haja ampla divulgação.
Art. 6º O Edital estabelecerá o prazo mínimo de trinta dias para apresentação das
candidaturas, podendo ser prorrogado por período determinado pela Comissão, no caso de não se
apresentarem no mínimo três candidatos ao Cargo.
Art. 7º O Edital para chamada pública deverá especificar as etapas básicas do
processo, enunciadas no caput do Art. 9º desta Portaria, e os seguintes critérios mínimos que
deverão ser observados para avaliação do candidato:
I - formação acadêmica de alto nível, experiência técnico-científica e competência
profissional nas áreas de atuação do ITA, demonstradas no currículum vitae;
II - experiência gerencial e administrativa envolvendo atividades de relacionamento
com instituições de ensino superior, de pesquisa, desenvolvimento e de fomento, do Governo e da
sociedade em geral;
III - notoriedade junto às comunidades acadêmica, científica ou tecnológica;
IV - entendimento e comprometimento com o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) do ITA, com o Plano Setorial do DCTA e com a Política de Ciência,
Tecnologia e Inovação para o Comando da Aeronáutica (COMAER);
V - visão de futuro voltada para as áreas de atuação do ITA;
VI - capacidade de liderança para motivar os corpos docente e discente e os demais
servidores e colaboradores do ITA; e
VII - competência para propor soluções e capacidade para enfrentar desafios e
superar obstáculos com o objetivo de fortalecer a atuação do ITA.
Parágrafo único. A Comissão e o Diretor-Geral do DCTA poderão sugerir ao
Comandante da Aeronáutica o acréscimo de critérios ao Edital para a avaliação dos candidatos,
além dos já previstos nesta Portaria.
Art. 8º Os documentos necessários para o registro do candidato no processo
seletivo serão os seguintes:
I - carta ao Presidente da Comissão solicitando a inscrição no processo de seleção
ao Cargo de Reitor;
II - curriculum vitae (Curriculum Lattes) atualizado, expedido há no máximo dois
meses;
III - texto de até cinco páginas descrevendo sua visão de futuro de acordo com o
exigido no inciso V do Art. 7° desta Portaria e o Plano de Trabalho do ITA, o qual deverá observar
aderência ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do ITA; e
IV - documentos pessoais ou certidões de órgãos competentes que demonstrem: ser
residente no país ou que se comprometa a fixar residência no Brasil; não ter sido condenado, por
sentença transitada em julgado, em processo criminal nos últimos cinco anos; e não ter sido

condenado nos últimos cinco anos, ou não estar cumprindo penalidade imposta em processo
administrativo, no âmbito da administração pública, cujo objeto seja a prática de improbidade
administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92.
Parágrafo único. O Edital indicará o local de entrega dos documentos em envelope
lacrado e o seu destinatário.
Art. 9º O processo de seleção compõe-se da análise da documentação descrita no
artigo anterior, de exposição oral pública do candidato sobre suas propostas e de entrevista
individual perante a Comissão.
§ 1° Durante a exposição oral pública, que terá a duração de até sessenta minutos,
não serão permitidas perguntas ao candidato, seja por parte da Comissão ou dos demais presentes;
§ 2° Os questionamentos de inquirição do candidato por terceiros somente poderão
ser feitos, por escrito, ao término da exposição e por intermédio do Presidente da Comissão;
§ 3° Fica proibida a presença dos demais candidatos durante a exposição pública de
qualquer concorrente; e
§ 4° A entrevista individual dos candidatos com a Comissão será feita em recinto
fechado, sem a presença de estranhos ao processo, permitida a presença de observadores do
Comando da Aeronáutica.
Art. 10. A Comissão, após as exposições orais e as entrevistas individuais, reunirse-á para a elaboração da "Ata de Conclusão do Processo" que conterá a lista tríplice dos indicados
e as justificativas pertinentes de suas recomendações, bem como o Ofício de encaminhamento do
resultado ao Diretor-Geral do DCTA.
Parágrafo único. A Ata e o Ofício serão elaborados em duas vias; uma para ser
entregue, pelo Presidente da Comissão, ou quem ele indicar, ao Diretor-Geral do DCTA e a outra,
em envelope lacrado, para arquivamento no Gabinete da Reitoria do ITA.
Art. 11. A ordem dos nomes dos indicados na lista tríplice será do primeiro para o
último recomendado.
Parágrafo único. Excepcionalmente, em não havendo, dentre os candidatos, três
nomes que atendam às exigências de indicação para o Cargo, a Comissão poderá apresentar ao
Diretor-Geral do DCTA até dois nomes a serem indicados, com a devida justificativa para tal
recomendação.
Art. 12. O Comandante da Aeronáutica tem a prerrogativa, a partir da lista
preparada pela Comissão, de fazer a escolha do nome para o Cargo de Reitor do ITA.
Parágrafo único. O Comandante da Aeronáutica poderá ou não acatar a
recomendação da Comissão, considerando, se julgar de interesse e conveniência da
Administração, a nomeação de um Reitor Interino e a abertura de um novo processo de seleção.
Art. 13. O Reitor nomeado ocupará o Cargo por 48 (quarenta e oito) meses,
respeitada a prerrogativa da Administração de exoneração ad nutum, podendo, ainda na condição
de Reitor, candidatar-se à recondução para igual período, e por apenas uma vez, mediante novo
processo de avaliação por Comissão de Alto Nível.

§ 1º O interregno para ex-Reitor candidatar-se a ocupar o mesmo Cargo será de três
anos.
§ 2º No caso de exoneração ad nutum, ou de afastamento definitivo do Cargo, o
Comandante da Aeronáutica, ouvidos o Diretor-Geral do DCTA e a Congregação do ITA,
nomeará Reitor Interino. Nesse caso, o Conselho da Reitoria do ITA encaminhará ao Diretor-Geral
do DCTA a solicitação de instauração de Comissão de Alto Nível para indicação do novo Reitor.
Art. 14. Os casos não previstos na presente Portaria serão resolvidos pelo
Comandante da Aeronáutica.
Art. 15. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revoga-se a Portaria nº 263/GC3, de 17 de maio de 2011, publicada no
Diário Oficial da União nº 94, de 18 de maio de 2011.

Ten Brig Ar NIVALDO LUIZ ROSSATO
Comandante da Aeronáutica

