Memo. 013/2015 - DRG/SJC

São José dos Campos, 06 de Março de 2015.

Ao Senhor Presidente da Comissão Permanente do Plano de Desenvolvimento Institucional
Prof. Dr. João Roberto Moro

Assunto: Solicitação de alteração nos cursos do PDI do Campus São José dos Campos

Solicitamos através deste que a Comissão Permanente do PDI analise e autorize o
Campus São José dos Campos a realizar as alterações no documento do PDI conforme
descrições e justificativas abaixo listadas:
I.
Alteração da Licenciatura em Física prevista no PDI do campus São José dos
Campos pela Licenciatura em Química.
Motivos:

- O campus atualmente está localizado dentro da Refinaria Henrique Lages
da Petrobras cuja atividade toma a região um polo petroquímico, facilitando assim acordos
firmados entre o Instituto Federal e a Petrobras no diz respeito à utilização de laboratórios e
parcerias em projetos científicos;
- Previsão de construção de um Laboratório de Química neste ano de 2015
no Campus São José dos Campos por meio de recurso via projeto do CNPQ já aprovado e
liberado;

- Oferta insuficiente de cursos de Licenciatura em Química na região;
-Quadro atual de professores da área de Química contando com 03
professores Doutores e 01 Assistente de Laboratório de Química (o quadro será reforçado
através do concurso público no ano de 2015).

2.
Alteração da nomenclatura do curso Bacharelado em Engenharia Elétrica
(ênfase em Controle e Automação) prevista no PDI do campus São José dos Catnpos para
Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação.
Motivo:

- Após análise da PRE, foi indicada a necessidade de adequação da
nomenclatura do curso devido ao perfil do egresso e às características técnicas do projeto de

curso, a sugestão de alteração de Bacharelado em Engenharia Elétrica com Ênfase em
Controle e Automação para Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação foi
realizada no PPC e o curso já está aprovado pela PRE e pelo CTP, devendo agora somente
ser apreciado pelo Conselho Superior.
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Diante do exposto, pedimos especial atenção às nossas solicitações uma vez que os
cursos aqui listados estão tramitando pela Pró-Reitoria de Ensino, CTP e Conselho
Superior.
Após análise desta comissão, solicitamos um parecer para anexarmos aos processos
em trâmite na Reitoria, evitando assim questionamentos e atrasos no andamento das etapas
previstas bem como prejuízos para a comunidade da cidade de São José dos Campos.

Respeitosamente,

jstavo de Oliveira
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Luís Carlos Pires Videira

Representante dos Docentes
Comissão Local do PDI

Jéssiba Cristiane Pereira da Silva

Representante dos Técnico-Administrativos
Comissão Local do PDI

