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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/03/2013 DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO
PROGRAMA DE ENGENHARIA URBANA (PEU) DA ESCOLA POLITÉCNICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. ----------------------------------------------------------LOCAL E HORA: Sala D-106 do Centro de Tecnologia da UFRJ às 12:30 horas. -------------------PRESENTES: Membros da Comissão Deliberativa do PEU: Fernando Rodrigues Lima
(Presidente), Angela Maria Gabriella Rossi, Armando Carlos de Pina Filho, José Luis
Menegotto, Julio César Boscher Torres, Roberto Machado Corrêa, Rosane Martins Alves;
Secretaria: Angela Cristina da Silva Santos. Representantes Discente: não houve. ----------------JUSTIFICATIVAS: Justificaram sua ausência: ---------------------------------------------------------------PAUTA: ITEM 1- Comunicações, ITEM 2- Revisão do calendário de votação para a
consulta a coordenador 2013/14, ITEM 3- Situação dos alunos que ainda não
apresentaram certificado de colação de grau e/ou diploma de graduação, ITEM 4Recomposição da comissão discente em razão afastamento para pós-doutorado do Prof.
Camilo ITEM 5- Assuntos Gerais. ------------------------------------------------------------------------------ITEM 1- Comunicações: O Prof. Fernando relatou que a Comissão de Seleção de 2013 se
reuniu para discutir alguns pontos do edital de seleção de 2013 com intuito de já elaborar o
edital do próximo ano. Todos os membros desta Comissão de Eleição (Elaine, Gabriella e
Júlio) forma convidados a participar novamente da Comissão para Seleção de 2014 e aceitaram
a designação, comprometendo-se a propor e avaliar as modificações para o novo edital. O Prof.
Armando fez a divulgação da Revista Urbe, cujos resumos devem ser enviados até o dia 1º de
maio. O Prof. Fernando comunicou que o envio de artigos completos para o SIMPGEU deve ser
feito até o dia 1º de maio. O Prof. Júlio, que esteve presente na reunião da Congregação,
relatou que o Doutorado do PEA foi aprovado nessa instância. -------------------------------------------ITEM 2- Revisão do calendário de votação para a consulta a coordenador 2013/14: Devido
ao recesso acadêmico da graduação e o consequente baixo comparecimento dos docentes na
votação, a comissão aprovou alteração do calendário eleitoral para a renovação da
coordenação do programa. A divulgação da eleição será feita no período de 01 a 5 de abril, a
votação será estendida para o período de 08 a 10 de abril e a apuração e divulgação do
resultado será feito no dia 12 de abril. A comissão aprovou também a substituição do Prof.
Camilo pelo Prof. Júlio como presidente da Comissão Eleitoral em caso da não conclusão das
atividades pelo primeiro devido ao inicio de seu pós-doutorado na Alemanha. -----------------------ITEM 3- Situação de alunos que ainda não apresentaram certificado de colação de grau
e/ou diploma de graduação: O Prof. Fernando relatou a situação dos 6 alunos matriculados
que ainda não apresentaram o diploma de graduação e leu o termo de responsabilidade que os
alunos deverão assinar se comprometendo a entregar o certificado de colação até o dia 30 de
setembro de 2013 impreterivelmente. A comissão aprovou, em caráter excepcional, que esse
termo de responsabilidade fosse aplicado exclusivamente aos alunos que se encontram nessa
situação neste ano, não se estendendo aos próximos processos seletivos. ---------------------------ITEM 4- Recomposição da comissão discente em razão do pós-doutorado do Prof.
Camilo: Devido ao afastamento do Prof. Camilo é necessária a recomposição da comissão
discente para dar prosseguimento as atividades da mesma. O professor que for indicado para
essa comissão assumirá interinamente até o retorno do Prof. Camilo. Na próxima reunião, será
indicado o nome do substituto. ------------------------------------------------------------------------------------ITEM 5- Assuntos Gerais: O pedido de cancelamento de matrícula da aluna Sue Ellen
Coccaro (DRE:113.016.029), aprovado Ad Referendum pela Coordenação, foi homologado pela
comissão. Foi homologado o pedido de orientação da aluna Danielle Marins Trotta Soares pela
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Prof.ª Rosane Martins Alves. Foi homologado o pedido de cancelamento da orientação da aluna
Licia Domeneck Salgado pelo Prof. Camilo Michalka Jr. Foi homologado o pedido de orientação
da aluna Licia Domeneck Salgado pela Prof.ª Rosane Martins Alves. Foi homologado o pedido
de orientação do aluno Leandro Tomaz Knopp pelo Prof. Camilo Michalka Jr. Foi aprovado o
pedido de autorização para cursar fora do programa a disciplina PRU702-Planejamento Urbano
e Regional no Brasil I (IPPUR) do aluno Gabriel Carvalho S. de Souza. Foi aprovado o pedido
de autorização para cursar fora do programa a disciplina PRU701- Economia Política para o
Planejamento I (IPPUR) do aluno Gabriel Carvalho S. de Souza. Foi aprovado o pedido de
autorização para cursar fora do programa a disciplina EEA709-Sustentabilidade nas
Construções (PEA) da aluna Flávia do Nascimento Vieira. Foi aprovado o pedido de autorização
para cursar fora do programa a disciplina EEA709-Sustentabilidade nas Construções (PEA) do
aluno Fernando José Seixas Pereira. Foi aprovado o pedido de autorização para cursar fora do
programa a disciplina EEA709-Sustentabilidade nas Construções (PEA) da aluna Renata Leal
Souza. Foi aprovado o pedido de dispensa do aluno Bruno Borges Mamede nas disciplinas:
Metodologia de Pesquisa (1 crédito), Geoprocessamento (2 créditos), Transportes Urbanos I (1
crédito), Transportes Urbanos II (1 crédito), Tópicos Especiais em Sistemas Urbanos (1 crédito).
Foi aprovado o pedido de inscrição na disciplina EED749-Dinâmica do Uso do Solo do aluno de
graduação Marcello Victorino Junqueira de Souza. -----------------------------------------------------------Extra pauta: Convocação em caráter excepcional do próximo reclassificado no processo
seletivo do PEU: Em virtude da solicitação de cancelamento de matrícula da aluna Sue Ellen
Coccaro, a CD do PEU, baseada em relato favorável da Comissão de Seleção, decidiu que o
candidato Cairê Fabres Robaiana S. Silva, candidato seguinte na ordem classificatória, será
convocado para fazer a matrícula na próxima semana, tomando ciência de que as disciplinas já
se iniciaram. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedido de orientação acima do estabelecido no regulamento do PEU: A Comissão decidiu
que todos os pedidos de orientação extra, ou seja, acima da quota estabelecida pelo
regulamento do PEU (até 4 orientados), deverão ser encaminhados como item de pauta e
justificados pessoalmente pelo professor-orientador em reunião da CD. -------------------------------Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, cuja ata vai enviada como anexo de e-mail
institucional direcionado aos membros da Comissão Deliberativa, para aprovação na próxima
reunião do PEU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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