POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO INICIA NOVA GESTÃO

Diretores da POLI/UPE são reconduzidos – na foto os professores: Vice-Reitora professora Maria do Socorro Mendonça
Cavalcanti Vice-Reitora), Alexandre Duarte Gusmão (Vice-Diretor), professor Pedro Henrique de Barros Falcão (Reitor) e
José Roberto de Souza Cavalcanti (Diretor)

Professores José Roberto de Souza Cavalcanti e Alexandre Duarte Gusmão com o Reitor da Universidade de Pernambuco
professor Pedro Henrique de Barros Falcão (Reitor) exibem o termo de assinatura de posse – gestão 2018/2022.

TRABALHO E DEDICAÇÃO PROMETEM DIRIGENTES
Com a disposição de uma criança, a vitalidade de uma jovem, a força de uma adulta e a experiência de
uma anciã, a centenária de 106 anos, Escola Politécnica de Pernambuco – POLI/UPE, iniciou, esta
semana, sua 34ª gestão, quando os professores José Roberto de Souza Cavalcanti (diretor) e Alexandre
Duarte Gusmão (vice-diretor), tomaram posse para o segundo mandato – 2018-2022, numa solenidade
que contou com a presença do reitor e da vice-reitora, professores: Pedro Henrique de Barros Falcão e
Maria do Socorro Mendonça Cavalcanti, parentes, autoridades, convidados e comunidade acadêmica da
Escola.
O diretor professor José Roberto de Souza Cavalcanti iniciou seu discurso de posse para o segundo
mandato – gestão 2018-2022 - afirmando que mesmo com a crise política e econômica que assola o
país, a diretoria da Escola Politécnica de Pernambuco com o apoio de um time gestor e toda equipe
acadêmica - servidores docentes e técnicos administrativos comprometidos pode concluir o

planejamento estratégico apresentado há quatro anos. Agradeceu, pediu o apoio de todos para a nova
fase que se inicia e prometeu muito trabalho e dedicação. Acrescentou ainda que continuará lutando
para contribuir para o crescimento e evolução da POLI/UPE e firme na vontade de preparar profissional
qualificado para enfrentar um mercado cada vez mais é exigente e seletivo.
POLI
A Politécnica de Pernambuco – POLI/UPE é a décima Escola de Engenharia mais antiga do Brasil, conta
com um corpo docente de 153 professores efetivos e 57 técnicos/administrativos e cerca de 4,5 mil
estudantes, sendo 3,6 mil alunos em seus oito cursos de graduação, incluindo o de Física de Materiais
que foi implantado este ano; quatro cursos de mestrado e 21 cursos de especialização.
A instituição procura oferece aos seus estudantes o melhor da engenharia moderna, inclusive propicia
intercâmbios visando aprimorar o aprendizado através da troca de experiências e conhecimentos;
investe na área de Pesquisa mantendo programas de iniciação científica, conta com 20 grupos de
pesquisas em diversas áreas desde estudos ambientais até inteligência computacional.
Atualmente, a POLI publica duas revistas - uma científica, a Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada
(REPA), e outra nos últimos três anos, a Revista Anais da Mostra de Extensão, Inovação e Pesquisa, que
consiste em uma publicação especial com o objetivo de registrar o material acadêmico produzido por
ocasião da Mostra de Extensão, Inovação e Pesquisa.
O professor José Roberto conclui afirmando que a Politécnica de Pernambuco tem vários projetos como:
Baja, Aerodesign, AquaPOLI, Padrinhos; periodicamente realiza o Dia do Livro Técnico, Semana do
Estudante Ingressante, Trote do Bem, Semana Universitária Ingenia, Mostra POLI, etc.
Na nova gestão, os dirigentes professores José Roberto de Souza Cavalcanti e Alexandre continuarão o
trabalho que vem realizando e tem como foco principal: crescimento, desenvolvimento e evolução por
uma POLI cada vez melhor.

