
O Decreto n. 9.288, assinado pelo Presidente Michel Temer 
no dia 16 de fevereiro, que estabelece a intervenção no 
Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao 
grave comprometimento da ordem pública foi aprovado 
pelo Senado Federal em 20 de fevereiro e trouxe à tona diver-
gências sociopolíticas e deixou um clima de apreensão na 
população carioca.  
Com o objetivo de esclarecer mais sobre o assunto e infor-
mar como o ato se concretizará, o Boletim Comunitário 
entrevistou os professores de Direito Constitucional da 
UCAM-Centro Guilherme Sandoval e Luiz Felippe Montei-
ro.  
O Professor Doutor Guilherme Sandoval explicou que, 
apesar da intervenção federal parecer, em um primeiro 
momento, uma agressão à autonomia dos entes federativos, 
a Constituição prevê a sua aplicabilidade, desde que seja da 
União sobre um Estado da federação, conforme se observa 
no caso em tela. Apesar disso, vale dizer que a União não é 
superior ao Estado, mas a intervenção se justifica porque o 
Estado não cumpriu um dever importante e acabou por 
comprometer o pacto federativo: garantir a segurança públi-
ca.  
Assim, como o ato normativo limita a intervenção para o 
âmbito da segurança pública, o Governador do Estado do 
Rio de Janeiro não deixa de governar, mas a competência 
para tratar desse tema é deslocada para o interventor, que 
poderá utilizar os recursos materiais e humanos do Estado e 
da União para esse fim.
O docente disse, ainda, que não se trata de uma intervenção 
militar, hipótese que não é prevista no texto constitucional: 
"[...] nós estamos vendo uma intervenção federal limitada ao 
setor de segurança pública, que é constitucional. 
Outro ponto que o professor destacou é a respeito da elabo-
ração das regras de engajamento, que normatiza a conduta 
dos militares e estabelecem o que podem ou não fazer: “[...] 
são regras importantes para o soldado operar e devem ser 
discutidas para não afetarem os direitos fundamentais da 
população.". 

Por fim, estabeleceu que a intervenção federal possui nature-
za jurídico-política, na medida em que existem requisitos 
fixados em um documento jurídico – a Constituição da 
República – cujo mérito é analisado politicamente pelo 
Senado Federal, como ocorrido em 20 de fevereiro.
O Professor Luiz Felippe Monteiro Dias, por sua vez, 
afirmou que ainda é cedo para destacar eventuais pontos 
positivos e negativos:
O interventor terá poderes para modificar toda a cadeia de 
comando das polícias militar e civil. Se essa hipótese se 
concretizar satisfatoriamente o efeito deverá ser positivo 
para os próximos governantes, especialmente se tratando da 
Polícia Militar, a qual, segundo o docente, apresenta um 
comando altamente desgastado e corrompido. Outro efeito 
positivo seria a aparente sensação de segurança pelo aumen-
to do contingente de agentes de repressão ao crime presente 
nas ruas, mas ressalvou que é como tomar um analgésico 
para dor de cabeça: a dor reduz, mas ainda não se combateu 
a causa.
Como aspecto negativo, destaca que existe o risco da ação 
militar ser considerada um fim e não um meio para combater 
as verdadeiras causas. O uso da força militar, treinada para 
destruir o inimigo, nas comunidades controladas por grupos 
criminosos armados pode ser catastrófico para os morado-
res. Entretanto, se for absolutamente necessária em um 
primeiro momento, deve ser sucedida por ações de inclusão 
social, levando à essas comunidades saúde, educação, justiça, 
cultura e lazer, condições essenciais para restaurar a cidada-
nia nesses locais. Somente assim a reocupação dos territórios 
pelo Poder Público poderá tornar-se autossustentável.
Nesse sentido, o Professor Luiz Felippe alerta que os milita-
res permaneceram na comunidade da Maré por mais de um 
ano e, assim que deixaram o local, a situação voltou a ser 
como antes: “se você entende que o uso da força física é um 
fim, você caminha para um Estado nazifascista [...] não 
vamos ter democracia se entendermos que vamos resolver o 
problema com base na violência.”
Também destacou que o grupo político que se encontra no 
poder realizou uma aposta que visa as eleições desse ano, 
para atender a demanda da população por segurança. Esta 
será a bandeira do candidato deste governo. No entanto seria 
muito ingênuo acreditar que esse objetivo pode ser alcançado 
até o final do ano, principalmente sem as ações sociais 
afirmativas que poderiam torná-lo efetivamente possível a 
médio prazo.  
Para finalizar asseverou: “aprendi uma coisa com a minha 
experiência no exercício da política pública: "Você não deve 
nomear alguém que, depois, não possa demitir. Colocar os 
militares para exercer esse papel pode tomar uma proporção 
que, no futuro, coloque em risco a nossa democracia”.
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No dia 23 de março, as 11h, na unidade 
Centro, a Candido Mendes promoverá 
Aula Magna com o Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli. O 
tema será O Poder Judiciário e o STF. O 
ministro também receberá o título Doutor 
Honoris Causa concedido pela instituição. 
O título já foi concedido a personalidades 
como Alain Tourain, Alex Inkeles, Rei 
Alberto da Bélgica e Edgar Morin.
Bacharel em direito pela Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo 
(1990), foi professor colaborador no curso 
de pós-graduação desta instituição, além de 
lecionar Direito Constitucional e Direito 
de Família no Centro de Ensino Unificado 
de Brasília. 
Ingressou na advocacia em 1991, tendo 
sido consultor jurídico na Central Única 
dos Trabalhadores de 1993 a 1994, asses-
sor parlamentar na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo em 1994 e asses-
sor jurídico da liderança do Partido dos 
Trabalhadores na Câmara dos Deputados 
de 1995 a 2000. Foi subchefe para assuntos 
jurídicos da Casa Civil da Presidência da 
República de 2003 a 2005. 
Em 2007, foi indicado por Lula para o 
cargo de Advogado-Geral da União, no 
qual permaneceu até 2009, quando foi 
indicado ao cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Exerceu também a 
função de Ministro do Tribunal Superior 
Eleitoral, o qual presidiu de 2014 a 2016, 
além de presidir a comissão de juristas 
responsável pela elaboração do anteproje-
to do novo Código Eleitoral brasileiro.

nÃo perca!

Foto:José Cruz/ABr
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Ouvidoria
Fale com a UCAM

A ouvidoria da UCAM é o canal direto entre o aluno e a universidade. 
Desde sua criação, o “Fale com a UCAM” já respondeu cerca de 42 mil 
mensagens, ajudando a melhorar cada um de seus campi.
Para participar basta acessar o www.ucam.com.br/ouvidoria. É impor-
tante lembrar que a identidade do remetente será mantida em sigilo.

A UCAM está lançando a Revis-
ta Comunitária Candido 
Mendes e o Boletim Comunitá-
rio entrevistou seu idealizador, 
o Professor Adriano Correa de 
Sousa.

1) O que é a Revista Comuni-
tária Candido Mendes?

A RECAM é um periódico acadê-
mico multidisciplinar e recebe artigos 

a respeito das principais áreas do conhecimento que são estudadas na UCAM. A revista 
é organizada, portanto, em seis seções: Ensino Superior, Direito, Economia, Gestão, 
Engenharia e Ciências Sociais. Ela representa um esforço da Pró-Reitoria Comunitária 
em reunir os diferentes campos do saber para que dialoguem sobre determinados fenôme-
nos da realidade. Nesse sentido, planejamos lançar edições temáticas ao menos uma vez 
por ano, com o intuito de facilitar o debate e dinamizar o conteúdo da revista, de modo a 
conferir um eixo central, que sirva de ponto de partida para a articulação do conhecimen-
to.

2) Como participar e quem está apto?

Qualquer pessoa pode encaminhar um artigo para a RECAM. O texto enviado passa-
rá por um processo de avaliação cega por pares, operacionalizado pelo sistema OJS (Open 
Journal System), que desidentifica e encaminha para dois professores que devem respon-
der a um questionário de avaliação. Os critérios estão no site da RECAM e consistem 
em verificar a adequação metodológica, a profundidade da pesquisa, a coerência dos 
resultados obtidos etc. Importante ressaltar que discentes ou docentes podem publicar, 
sozinhos ou em coautoria.

3) Qual a importância da revista para os docentes e discentes?

Acredito que a RECAM tem grande potencial para fazer a diferença na vida acadêmica 
dos alunos e professores, assim como fez na minha. Como uns dos fundadores e coordena-
dores da Revista de Direito dos Monitores da UFF, no período que me graduei em 
Direito naquela instituição, o trabalho no periódico me ajudou a compreender melhor o 
processo de construção do texto acadêmico, especialmente sob o ponto de vista metodológi-
co. Para os professores, também foi importante, pois recebemos o incentivo e o apoio de 
muitos. Na UCAM, tenho a expectativa que o discente, ao encaminhar seu trabalho de 
conclusão de curso ou parte dele para publicar na revista, possa se sentir mais integrado 
na vida acadêmica e, eventualmente, servir de ponte para seu projeto de pós-graduação 
lato ou stricto sensu. Para o docente, por sua vez, entendo que se trata de mais um espaço 
que se abre para a publicação de suas pesquisas. Isso fortalece a imagem da Universidade 
no campo acadêmico.

Destaques
Professor Sergio Pereira da Silva, 
Pró-Reitor Comunitário e de 
Graduação da Candido Mendes 
recebeu o Prêmio São Sebastião de 
Cultura promovido pela Associa-
ção Cultural da Arquidiocese do 
Rio de Janeiro. O Pró-Reitor 
também recebeu a comenda Conde 
de Irajá outorgado pelo Cardeal 
Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom 

Orani Tempesta durante a inauguração do Centro Cultural Dom 
Orani Tempesta, polo de cultura na região do Irajá.

A Doutora Andreya Navarro 
Pró-Reitora de Cooperação de 
Convênios Internacionais e Dire-
tora da unidade Ipanema teve um 
encontro com o Presidente de 
Portugal Marcelo Rebelo de Sousa.  
Professora Andreya é a responsá-
vel pelo intercâmbio de docente 
entre o Brasil e Portugal na Candi-

do Mendes.
 

 Luís Vianna, professor do mestra-
do em Planejamento Regional e 
Gestão de Cidades da UCAM 
Campos, concedeu entrevista à 
revista Época em matéria sobre o 
dinheiro da produção no pré-sal. 
Vianna citou o modelo usado na 
Noruega, onde o governo, em 
1996, criou um fundo que passou a 

se alimentar dos royalties do petróleo. “Eles investem em políticas e 
projetos que tragam ganhos para as gerações futuras”, disse.

Silvia Ramos, coordenadora do 
Centro de Estudos de Segurança e 
Cidadania (CESeC) da Candido 
Mendes, concedeu entrevista para o 
portal de notícias G1 sobre o tráfi-
co de armas de fogo que acontece 
livremente na Baía de Guanabara. 
"A Baía de Guanabara é uma terra 
de ninguém. Tudo passa por ali e 

não há policiamento nenhum. O que chega a surpreender, porque há 
anos essa travessia de armas ocorre no local. Por ser uma rota de 
entrada de fuzis mais que conhecida, a baía deveria ser uma área de 
patrulhamento constante", afirma.

 
O advogado Raphael Madeira 
Abad, especialista em Direito 
Tributário pela Universidade 
Candido Mendes, foi nomeado 
para Conselho de Recursos Admi-
nistrativo de Recursos Fiscais(-
Carf), do Ministério da Fazenda.

Prof. Adriano Sousa

UCAM lança Revista Comunitária 
Candido Mendes
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Publicação da Universidade Candido Mendes

Prêmio Alceu Amoroso Lima 
Alceu Amoroso Lima foi um crítico 
literário, professor, pensador, escritor e 
líder católico brasileiro. Eleito em 29 de 
agosto de 1935 para a cadeira 40 da 
Academia Brasileira de Letras, recebeu 
o prêmio Jabuti de Literatura - Perso-
nalidade literária do ano 1979. 
O Centro Alceu Amoroso Lima 
(CAAL), criado pela Sociedade Brasi-
leira de Instrução – mantenedora da 
Candido Mendes -, propõe-se a divul-
gar a vida e a mensagem de seu patro-
no, aprofundando seu compromisso 
com a liberdade, a justiça e os valores 
da pessoa humana. 

Presidido pelo professor Candido Mendes e dirigido pela teóloga Maria 
Helena Arrochellas, anualmente o CAAL premia personalidades das áreas 
literatura e direitos humanos. 
Em dezembro de 2017 o Padre Valdir João Silveira, que é representante da 
Comissão Mundial de Pastoral Penitenciária Católica na América Latina e 
pertence ao clero da Arquidiocese de São Paulo, recebeu o Prêmio Alceu 
Amoroso Lima em evento realizado no Salão Marquês de Paraná da Uni-
versidade Candido Mendes (Centro). Após o recebimento do prêmio, 
foram dadas Menções Honrosas ao Padre Paolo Parise e à Irmã Rosita 
Milesi - pertencentes aos missionários Scalabrinianos, que atuam em favor 
dos imigrantes e refugiados desde os anos 30 do século passado -, além da 
homenagem post morten ao Irmão Antônio Cecchin -  Militante dos 
movimentos sociais e fundador da Comissão Pastoral da Terra - RS, Pasto-
ral da Ecologia e da ONG Caminho das Águas - e ao Professor Marco 
Aurélio Garcia.

A armadilha do centro 
Candido Mendes*

O início da campanha eleitoral mostra a perplexidade do 
alinhamento do centro. De saída, tal vai ao descarte do 
próprio teatro das candidaturas rotineiras, no propor-se o 
nome de Luciano Huck.
O que logo desponta, na busca teórica dessa equidistância 
entre esquerda e direita, a partir de propostas como a de 
Alckmin, é a estrita perpetuação do status quo, tal como 
enuncia um programa como o de Henrique Meirelles. Com 
seus restritos 10% de intenções de voto, no momento, 
Alckmin sugere o desdobramento das candidaturas “nem 
tanto lá, nem tanto cá”, ao querer capturar os atuais 
indecisos, nunca tão numerosos, na sua dúvida eleitoral. 
Em contraste, a esquerda continua paralisada, na expectativa 
da chegada de Lula às urnas, conferido no abalo institucional 

pela sua condenação. De toda forma, bane-se qualquer 
possível sucessor, no responder a essa alternativa eleitoral. 
Prorrompem possíveis presidenciáveis, na afoiteza com que 
Rodrigo Maia se apresenta, e, a partir daí, sem dúvida, o 
desvelamento de outras pretensões, esperando a hora. O 
presidente da Câmara fala da busca de uma centro-direita, 
num revide à presente inércia programática de Temer. 
Espanta o sistema não se dar conta da movimentação inédita 
em torno de Bolsonaro, a absorver todo esse rumo de nosso 
futuro. E, sobretudo, a partir do enorme contingente 
evangélico, de força inédita, e, agora, amplamente 
mobilizado, saído ostensivamente do absenteísmo político. 
As multicandidaturas de um dito centro, sugeridas por 
Alckmin, não vão chegar a um somatório, mas a uma safra de 
dissidências, como permite o status quo obediente a todos os 
conformismos do governo Temer. 

Alceu Amoroso Lima

A Pró-Reitoria Comunitária, desde 2003, organiza, promove e controla 
o Programa de Acesso Diferenciado – PAD.
O processo seletivo consiste na aplicação de uma redação seguida de 
entrevista.
Com objetivo de conhecer melhor os recém-chegados, a Pró-Reitoria 
Comunitária aplicou, no 2º semestre de 2017, o “Questionário de Perfil 
Social”, por meio do qual se obtém informações importantes para a 
concretização do projeto pedagógico institucional.
Apesar da maioria dos alunos da Universidade Candido Mendes ser do 
sexo masculino (55,19%), em unidades como Tijuca, Friburgo, Ipane-
ma, Padre Miguel, Méier e Penha os alunos são, majoritariamente, do 
sexo feminino.
De acordo com o resultado do questionário, 49,89% dos ingressantes na 
UCAM são oriundos de escolas públicas. Essa diferença é maior nas 
unidades da Zona Oeste, como Campo Grande e Santa Cruz, aonde 
mais de 60% dos alunos vêm do ensino público.
Sete em cada dez alunos preferem a Candido Mendes a outras institui-
ções de ensino superior. Na unidade Friburgo esta porcentagem é ainda 
maior, oito em cada dez.

VOCÊ SABIA
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A OAB divulgou as datas dos próximos exames. Todos terão início em 
2018 e o último deles terá a segunda fase somente em 2019. A prova é 
aplicada em duas fases.
A aprovação no exame da Ordem é requisito para que os 
bacharéis em Direito possam exercer a advocacia. 

 XXV Exame
Publicação do Edital de Abertura: 23/01/2018
Período de Inscrição: 23/01/2018 a 02/02/2018
Prova Objetiva - 1.ª fase: 08/04/2018
Prova prático-profissional - 2.ª fase: 27/05/2018

XXVI Exame
Publicação do Edital de Abertura: 29/05/2018
Período de Inscrição: 29/05/2018 a 08/06/2018
Prova Objetiva - 1.ª fase: 29/07/2018
Prova prático-profissional - 2.ª fase: 16/09/2018

XXVII Exame
Publicação do Edital de Abertura: 18/09/2018
Período de Inscrição: 18/09/2018 a 28/09/2018
Prova Objetiva - 1.ª fase: 18/11/2018
Prova prático-profissional - 2.ª fase: 20/01/2019

fique de Olho

A CEAC, em sua última reunião, deliberou pela aplicação da 
penalidade de exclusão a aluno que apresentou histórico esco-
lar adulterado, em procedimento de transferência interna, 
com objetivo de produzir efeitos de isenção da disciplina.

Penalidades

O Boletim Comunitário entrevis-
tou o gerente de sistemas da 
Candido Mendes, Erenildo Rios, 
para falar sobre o Sistema Integra-
do de Gestão Universitária 
(SIGU), que está sendo implanta-
do na universidade.

O que é o SIGU?
Trata-se de uma plataforma desenvolvi-
da pela equipe da Candido Mendes 

Campos para a gestão acadêmica de toda a instituição.
O sistema possui vários módulos, dentre eles os mais importantes são: Módulo Acadêmico (para 
secretaria e funcionários), Módulo do Aluno, Módulo do Professor, Módulo Financeiro, Módulo 
de Relatórios, Módulo de Estágio (gestão de empresas e contratos de estágio), Módulo de Business 
Intelligence (para tomada de decisão dos gestores).

Como está sendo a implementação do SIGU?
O SIGU é desenvolvido pela equipe de TI da Candido Mendes Campos.
Durante o processo de implantação de um novo campi no sistema, a equipe de TI da Candido 
Mendes Campos realiza um trabalho de coleta, transformação e migração de dados dos antigos 
sistemas utilizados nas unidades para dentro do SIGU.
Também ficamos responsáveis por ministrar treinamentos online ou presenciais que vão preparar 
as várias áreas que irão utilizar o sistema, como Secretaria, Coordenadores, Financeiro, Gestores 
etc.
Após a inclusão de um novo campi no SIGU, prestamos suporte continuo no uso do mesmo e 
também melhorias que possam ser necessárias, atendendo diretamente as unidades.

Quais unidades utilizarão o SIGU?
Nosso objetivo e atingir a totalidade da instituição. Atualmente toda a zona oeste, unidades do 
Centro, Vitória e Campos utilizam o sistema e estamos em processo de migração das unidades da 
expansão, que são as últimas.

Quais as vantagens do SIGU?
O SIGU permite a melhoria de vários processos, dentre eles posso citar:
Plataforma completa para o aluno seja no computador pessoal ou na versão para dispositivos 
móveis, permitindo comunicação com professores, acompanhamento de aulas etc.
Processo de captação de alunos, com site que permite a inscrição online e sistema para relaciona-

mento com os candidatos.
Censo acadêmico e Enade automatizados.
Gestão financeira da instituição com controle completo de mensalidades, bancos, negociação de 
dívidas entre outros. Módulo de estágio que permite cadastro de empresas, gestão de currículos e 
controle de vagas de estágio. Além disso, o SIGU fornece através dos módulos de Relatório e 
Business Intelligence indicadores para que os gestores possam tomar decisões, fornecendo em tempo 
real dados de todas as unidades que usam o mesmo, como quantitativo de alunos e análise de 
indicadores dos cursos.

SIGU: Sistema Integrado de Gestão Universitária

O Professor Filipe Motta Ribeiro, for-
mado em Direito pela UCAM, foi 
nomeado Diretor da unidade de Campo 
Grande no dia 26 de janeiro de 2018. O 
docente também é diretor-geral de Pro-
jetos Especiais da UCAM e diretor da 
unidade de Bangu. 

Carreira de Sucesso

A Universidade Candido Mendes 
disponibiliza neste período seu 
novo sistema de Ensino à Distância 
(EaD). Para o primeiro semestre de 
2018, a plataforma oferecerá cinco 
matérias:  Produção de Textos 
Acadêmicos, Comunicação Empre-
sarial II, Responsabilidade Socio-
ambiental, Evolução do Pensamen-
to Administrativo e Poder, Lideran-
ça e Ética.  

Cada disciplina possui quatro unidades virtuais de aprendizado e cada uma 
dessas unidades traz trechos dos livros previamente selecionados pelo profes-
sor-tutor para a leitura do aluno. No entanto, na Biblioteca Virtual, o discente 
terá acesso ao livro em sua íntegra. Ademais, é oferecido no âmbito das unida-
des, exercícios de múltipla escolha para a fixação do conteúdo. A plataforma 
permite ao professor-tutor inserir qualquer material externo que entender 
pertinente. 
Além da comunicação direta, a ferramenta apresenta outras funcionalidades de 
interação entre aluno e professor, como o fórum, que permite a comunicação 
entre os alunos e o tutor em tópicos de discussões. Ademais, o tutor poderá 
encaminhar mala-direta aos alunos para transmitir qualquer informação. 
Os alunos devem comparecer às unidades para realizar as avaliações. O sistema 
EaD escolherá, de forma aleatória, em seu banco de questões, as questões de 
prova. Assim, a plataforma cuida de embaralhar as questões, de modo a estabe-
lecer uma prova única para cada aluno.
O sistema EaD conta, ainda, com um sistema de detecção de plágio. 
Além disso, professores eventualmente convidados poderão apresentar conte-
údo para enriquecer a experiência didática. 

CANDIDO MENDES IMPLEMENTA 
NOVA PLATAFORMA EAD

Professor Beluce Belucci diretor de EAD da 
Candido Mendes
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Com um corpo docente formado exclusivamente 
de mestres e doutores, o curso de engenharia civil 
da unidade Campos é o terceiro melhor da região, 
segundo ranking da Folha de São Paulo. Nesta 
edição, o Boletim entrevista Lúcio Petrucci coor-
denador do curso:
 
Crê em uma implantação de casas ou até 
prédios sustentáveis em grande escala em 
nosso país?
 

Primeiro precisa-se definir o que é construção sustentável. 
Construção sustentável pode ser considerada um conjunto 
de medidas que visam a sustentabilidade da edificação. A 
sustentabilidade é toda ação que busca minimizar os 
impactos negativos sobre o meio ambiente, promover a 
economia dos recursos naturais e não fica restrita à obra 
realizada, mas na sua execução também. No Brasil a 
sustentabilidade caminha em passos lentos. O brasileiro 
ainda não acordou para os benefícios de uma obra susten-
tável. O ganho energético no uso de energia solar ou das 
correntes de vento, a economia gerada na iluminação ou 
ventilação apenas por uma nova visão arquitetônica. Além 
dos benefícios ambientais, simplesmente aumentando a 
área verde. Considero a construção sustentável em grande 
escala como uma solução energética e ambiental necessária.
 
Como implementar na construção civil 
urbana do nosso país as inovações sustentá-
veis?

Em síntese, consistem na redução e otimização do consumo 
de materiais e energia. A construção civil convencional gera 
um percentual de resíduo muito alto, uma simples redução 
dos resíduos gerados já teria um impacto positivo significa-
tivo na construção. Outras formas seriam a mudança dos 
conceitos arquitetônicos convencionais na direção de proje-
tos flexíveis e com aproveitamento de materiais reciclados, 
energias eólicas, solares e, principalmente, aproveitamento 
de água de reuso e pluviais. Essas soluções potencializam o 
uso racional de energias renováveis. Além da redução do 
uso de materiais com alto impacto ambiental. O uso de 

materiais como palha, pedra, bambu e outros materiais 
naturais poderia, por exemplo, construir ecovilas. A 
implantação de projetos paisagísticos com o aumento da 
área verde também ajudaria nesta solução. Incentivos 
tributários, onde construções sustentáveis teriam redução 
nos tributos, ajudariam nessa implementação.
 
O setor da construção civil no Brasil vem 
sofrendo crescimentos consideráveis, 
chegando a atingir por volta 5% do PIB brasi-
leiro. Acredita que a área continuará em 
expansão nos próximos anos? Qual a pers-
pectiva?
 
Sim. A construção civil abrange um grande leque de 
atividades, que vão desde a construção de habitações até 
grandes obras, sendo ambas extremante necessárias e 
deficitárias no Brasil. O setor se prepara para uma 
retomada de investimentos para tentar equalizar esse 
problema, o governo se mantém atento a esta movimenta-
ção com a liberação de recursos para programas habitacio-
nais. Outro gargalo no Brasil são as grandes obras de 
infraestrutura como rodovias, aeroportos, portos e pontes. 
A busca de investimento estrangeiro e aumento a nossa 
competitividade internacional são dependentes de investi-
mentos na construção civil, que irá demandar nos próxi-
mos anos de profissionais qualificados para atuar neste 
setor. Existem especialistas que dizem que a construção 
civil irá passar por um novo avanço na próxima década, 
algo na ordem de 10 a 20% de expansão, logo precisamos 
ficar preparados para este momento.

Engenharias de valor: Engenharia Civil

Profª Lúcio Petrucci

Em resposta ao recente discurso de Donald Trump sobre o Estado da União 
ao Congresso americano, Robert Francis Kennedy III, jovem congressista 
democrata do estado de Massachusetts, sobrinho-neto de JFK, fez de seu 
discurso uma correção da paisagem de “sonho americano” desenhada por 
Trump, a quem acusou de promover um “racha” social com um falso dilema 
entre os norte-americanos, como se o Governo tivesse que escolher entre 
defender o campo ou a cidade, mineradores ou mães solteiras, empresários ou 
trabalhadores.
“Somos bombardeados com falsas escolhas todos os dias, como se o pai que 
acorda aterrorizado com a ideia de seu filho transgênero correr o risco de 
sofrer assédio ou de apanhar fosse menos legítimo do que aquele que tem o 
coração partido porque sua filha está nas garras dos opiáceos. Eis aqui a 
resposta dos democratas: escolhemos os dois, lutamos pelos dois”, afirmou.
Robert Kennedy é cotado para ser um dos candidatos a presidência dos EUA 
em 2020.

Em 1966 Robert Kennedy, avó de Robert Kennedy III, visitou a Candido 
Mendes

Robert F. Kennedy nasceu em 1925 e trilhou uma carreira de sucesso assim 
como o irmão John F. Kennedy. Ele foi Ministro da Justiça do governo Norte 
Americano entre os anos de 1961 e 1964, sendo reconhecido por combater a 
máfia e o crime organizado. Em 1965 se elegeu Senador pelo Estado de Nova 
York, cargo que ocupou até 1968. Suas pretensões à presidência dos Estados 
Unidos foram encerradas quando foi assassinado após sua vitória nas eleições 
primárias ainda no ano 1968.
Em 1966 esteve no Rio de Janeiro no intuito de fortalecer e aprofundar o plano 

de cooperação entre a América Latina e os Estados Unidos: A “Aliança para o 
Progresso.” Elaborado pelo então presidente John F Kennedy, o plano previa 
o crescimento econômico e social latino americano como forma de frear o 
desenvolvimento do socialismo no continente (a exemplo da Revolução 
Cubana, em 1959).
Na ocasião, o Senador e irmão do presidente Robert Kennedy visitou diversas 
capitais brasileiras como Rio de Janeiro e Natal. A foto abaixo foi tirada em 
visita ao Reitor enquanto este estava no Rio de Janeiro.

Robert Kennedy e Prof. Candido Mendes
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