COPPE/UFRJ - PROGRAMA DE ENGENHARIA CIVIL
Ata da reunião do Colegiado realizada no dia 01/11/2006.
Professores Presentes: Alexandre Gonçalves Evsukoff, Alvaro Breno Pinheiro jacob, Carlos Magluta, Edurado de
Miranda Batista, Ibrahim Abd El Malik Shehata, José Antonio Fontes Santiago, Maria Claudia Barbosa , Maurício
Ehrlich , Ney Roitman e Roberto Fernandes de Oliveira.

I – Aprovação da Ata
Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião ocorrida no dia 13/09/2006.
II – Relato dos Representantes do Programa na GPGP E CD
•

CPGP – O Prof. Ibrahim lembrou que a CPGP irá entrar de recesso em Janeiro. Desta forma, está
sendo solicitado que os pedidos de Bancas de Teses/Dissertações e Prorrogações previstas para
aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e 1ª quinzena de MARÇO sejam encaminhados em
tempo hábil, tendo em vista que a última reunião plenária da referida comissão será em 19 de
Dezembro de 2006 (terça-feira). Portanto, estes processos devem ser encaminhados à secretaria do
PEC até 01/12/2006.

•

CD – O Prof. Ney Roitman informou que começará a ser discutido no CD as novas regras para a
CAD e assim que estas discussões tenham início irá informar ao colegiado do seu andamento.
Também informou que a regulamentação para as bolsas pagas aos alunos da COPPE através da
COPPETEC já foi votada (vide anexo) e que boa parte das sugestões feitas pelo PEC na reunião
do dia 13/09/2006 foram acatadas.

III – Assuntos da Coordenação
- Proposta de Categorias de Docentes no PEC
Após apresentação, pelo Prof. Ibrahim, da proposta formulada pela comissão (vide cópias em anexo:
apresentação e proposta) foi realizada uma ampla discussão. Desta discussão foi decidido encaminhar
alguns pontos para que a comissão pudesse formular uma nova versão de maneira que esta fosse aprovada
pelo colegiado do PEC. Os pontos que deverão ser revistos são:
•
•
•
•
•

Excluir a limitação percentual para o professor pleno;
Criar metas de produção para que os Professores Convidados A e B continuem colaborando com o
PEC;
Especificar claramente perfil mínimo para a categoria de Professor Visitante (deveria ser maior do
que o do Pesquisador);
Reduzir os percentuais para as categorias de Colaboradores e Convidado, de maneira a minimizar
o impacto nos índice do programa junto a CAPES;
Fixar um número máximo de orientados para a categoria de Professor Colaborador.

Foi também sugerido que após a divulgação desta ata fosse dado um prazo (10 dias) para que os
docentes do PEC pudessem encaminhar sugestões.
IV – Outros Assuntos
•

O Professor Alexandre propôs um novo procedimento para as reuniões do PEC que tratam dos
problemas acadêmicos. Estas reuniões funcionariam da seguinte forma:

1. A secretaria acadêmica monta o processo, encaminha ao relator, e posta no e-mail da lista
que o processo X foi encaminhado ao relator Y. A lista é formada pelos: Coordenador,
Coordenador Acadêmico, Chefes das três áreas e os relatores Adhoc (professores Roberto
F. de Oliveira, José L. D. Alves e José A. F. Santiago);
2. O relator recebe a documentação e analisa o processo. Após a análise o relator posta na
lista seu parecer. No caso de alguma dúvida, pode haver uma discussão por e-mail entre os
membros da Comissão, uma vez que todos estarão recebendo os e-mails da lista. Caso haja
a necessidade de alguma informação adicional o orientador e o aluno serão consultados
pelo relator.
3. Ao final de cada semana Secretaria Acadêmica prepara uma "Ata do Forum de
Discussões" com os processos analisados na referida semana, e encaminha os processos ao
Colegiado e à CPGP.
Este procedimento após ter sido discutido pelo colegiado foi aprovado por unanimidade.

A Coordenação

