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O PEN 

 Histórico e contextualização do programa 

 

Todo este clima favorável à expansão do setor nuclear no Brasil, motivado pelo acordo, bem como pelo o amadurecimento do curso de 

mestrado, do Programa de Engenharia Nuclear da COPPE, levou naturalmente o DNC e o PEN a criar em 1977, a ênfase em Engenharia 

Nuclear, ao nível de graduação, a fim de atender aos alunos dos cursos de Física e das Engenharias Mecânica e Elétrica, sobretudo com 

intuito de oferecer uma resposta à crescente demanda gerada pelo acordo nuclear Brasil-Alemanha. 

 

Em 1979 deu início ao seu curso de doutorado, que foi uma evolução natural do desenvolvimento científico do país, da capacitação técnica 

do próprio corpo docente da COPPE e da demanda por parte dos mestres já formados. Todo esse esforço foi uma resposta a crescente 

necessidade de mão de obra especializada visando a formação de profissionais com mais firmeza em seus propósitos, administrando bem 

situações desconfortáveis, superando obstáculos, tendo inteligência emocional com o intuito de chegar até o fim na execução das suas 

tarefas e capazes para atuar na indústria e na pesquisa deste setor. 
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O PEN 

 Histórico e contextualização do programa 

 

Já no início dos anos 2000, com a nova realidade do cenário energético internacional, principalmente no que concernia à mudança de 

postura em relação à geração de energia elétrica termonuclear, principalmente sob o argumento de ser uma energia limpa, que produz 

quantidades mínimas de CO2. Tudo isso fez com que a política de geração de energia termonuclear ganhasse folego no Brasil novamente, 

pois vivia-se um amplo crescimento econômico, despertando assim a necessidade da ampliação da demanda energética nacional, 

evidenciando a necessidade de expansão do setor elétrico nacional. Nesse sentido, visando atender uma possível demanda da expansão 

do setor nuclear nas próximas décadas, o PEN e o DNC decidiram no ano de 2009, de forma inovadora, criar o primeiro e único curso de 

graduação em Engenharia Nuclear do país. 



O PEN 

 Histórico e contextualização do programa 

 

O Programa de Engenharia Nuclear (PEN) pertence ao Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia 

(COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), desde sua fundação, no ano de 1968, até a criação do 1º curso de Graduação 

de Engenharia Nuclear no país [atrelado ao Departamento de Engenharia Nuclear (DNC)/Escola Politécnica (POLI)/UFRJ – 2010], teve 

toda a formação de seus recursos humanos do setor Nuclear advindos da Pós-Graduação.  



O PEN 

 Missão 

 

O PEN tem como missão ser a instituição de referência nacional e principal polo acadêmico científico de formação na área de engenharia 

nuclear, gozando de inabalável reconhecimento internacional por suas contribuições ao estado da técnica e pela atuação do 

desenvolvimento do Brasil e da sociedade brasileira. De formar líderes e profissionais de excelência para atuarem na indústria, nos 

laboratórios nacionais/internacionais, nas escolas de Pós-Graduação, nas Agências federais e de defesa provendo conhecimento 

fundamental de Engenharia Nuclear e tecnologias relacionadas, capacidade analítica e de resolução de problemas, ética profissional e 

independência técnico/científica em sua área de atuação. 



O PEN 

 Objetivo 

 

O objetivo do PEN é atuar na formação de líderes e profissionais de excelência para atuarem na indústria, nos laboratórios 

nacionais/internacionais, nas escolas de Pós-Graduação, nas Agências federais e de defesa provendo conhecimento fundamental de 

Engenharia Nuclear e tecnologias relacionadas, capacidade analítica e de resolução de problemas, ética profissional e independência 

técnico/científica em sua área de atuação, tendo como foco a sociedade brasileira e os interesses do Brasil. 



O PEN 

 Alguns Números 

Teses doutorado Defendidas 

 

Década 80 até 2021 – 324 

 

 

Dissertações Mestrado Defendidas 

 

Década 60 até 2021 - 593 



Coordenação 

Corpo Docente do PEN: 

Conheça nossa equipe 

Áreas de concentrações: 

Física de Reatores (FR) 

Engenharia de Reatores (ER) 

Física Nuclear Aplicada (FNA) 

Análise de Segurança (AS) 

Engenharia de Fatores Humanos (EFH) 

Secretaria do PEN: 

Secretaria Acadêmica 

Secretaria Administrativa  
Informática do PEN: 

Analista de Suporte de TI CS 

Gerente de Rede 

Representantes dos alunos do 
PEN: 

Representantes de M.Sc 

Representante de D.Sc 



Corpo Docente Permanente 
O corpo docente do PEN é composto por 16 professores. 

Ademir Xavier da Silva 
ademir@nuclear.ufrj.br 

Adilson Costa da Silva 
asilva@nuclear.ufrj.br 

Andressa dos Santos Nicolau  

andressa@lmp.ufrj.br 

Aquilino Senra Martinez 

aquilinosenra@coppe.ufrj.br 

Alan Miranda Monteiro de Lima (Representante do PEN na CPGP) 

alan@lmp.ufrj.br 

Davi Ferreira de Oliveira 
davi@lin.ufrj.br 

Eduardo Gomes Dutra do Carmo 
carmo@nuclear.ufrj.br 

Giovanni Laranjo de Stefani 
laranjogiovanni@poli.ufrj.br 

José de Jesús Rivero Oliva 
rivero@nuclear.ufrj.br 

Nilson Costa Roberty 
nilson@nuclear.ufrj.br 

Paulo Fernando Ferreira Frutuoso e Melo 
frutuoso@nuclear.ufrj.br 

Ricardo Tadeu Lopes 
rlopes@coppe.ufrj.br 

Roberto Schirru 
schirru@lmp.ufrj.br 

Su Jian 
sujian@nuclear.ufrj.br 

Inayá Lima (Coordenadora Acadêmica e Executiva) 

coordpen@nucear.ufrj.br 

inaya@coppe.ufrj.br 

inayacorrea@gmail.com 

Alessandro da Cruz Gonçalves (Chefe do Departamento e 

substituto eventual da coordenação) 

alessandro@nuclear.ufrj.br 
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Áreas de Concentração do PEN 
O PEN possui 5 áreas de concentração 

1. Física de Reatores- (FR) 

2. Engenharia de Reatores- (ER) 

3. Física Nuclear Aplicada- (FNA) 

4. Análise de Segurança- (AS) 

5. Engenharia de Fatores Humanos- (EFH) 

Professores da área: 

 

Adilson Costa da Silva 

Alessandro da Cuz Gonçalves 

Aquilino Senra  Martinez 

Giovanni Laranjo de Stefani  

Professores da área: 

 

Eduardo Gomes Dutra do Carmo 

Nilson Costa Roberty 

Su Jian 

Professores da área: 

 

Ademir Xavier da Silva 

Davi Ferreira de Oliveira 

Inayá Lima 

Ricardo Tadeu Lopes 

Professores da área: 

 

Andressa dos Santos Nicolau 

Fernando Ferreira Frutuoso e Melo 

José de Jesús Rivero Oliva 

Professores da área: 

 

Alan Miranda Monteiro de Lima 

Roberto Schirru 
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Áreas de Concentração do PEN 
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2. Engenharia de Reatores- (ER) 

Professores da área: 

 

Eduardo Gomes Dutra do Carmo 

Nilson Costa Roberty 

Su Jian 



Áreas de Concentração do PEN 
O PEN possui 5 áreas de concentração 

3. Física Nuclear Aplicada- (FNA) 

Professores da área: 

 

Ademir Xavier da Silva 

Davi Ferreira de Oliveira 

Inayá Lima 

Ricardo Tadeu Lopes 



Áreas de Concentração do PEN 
O PEN possui 5 áreas de concentração 

4. Análise de Segurança- (AS) 

Professores da área: 

 

Andressa dos Santos Nicolau 

Fernando Ferreira Frutuoso e Melo 

José de Jesús Rivero Oliva 



Áreas de Concentração do PEN 
O PEN possui 5 áreas de concentração 

5. Engenharia de  

Fatores Humanos- (EFH) 

Professores da área: 

 

Alan Miranda Monteiro de Lima 

Roberto Schirru 
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O PEN 



Representantes alunos do PEN 
Representantes 

Representante Mestrado 

Thais Hauradou 

thaishauradou@coppe.ufrj.br 

 txavier@nuclear.ufrj.br 

 

Representante Doutorado 

Maria Vitória Aguiar 

maria.oliveira@coppe.ufrj.br 

 moliveira@con.ufrj.br 

  

Representante Mestrado (substituto 

eventual) 

Fernando Bouzon 

fernando.bouzon@coppe.ufrj.br 

fassad@nuclear.ufrj.br  
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Corpo 
Docente 

Secretaria 

Coordenação 
PEN 

Famíla PEN 

Professores Colaboradores: 

 

Antônio Carlos Marques Alvim (AS) 

alvim@nuclear.ufrj.br 

 

Claudio Marcio do Nascimento Abreu Pereira (EFH) 

cmnap@ien.gov.br 

 

Fernando Carvalho da Silva (FR) 

fernando@nuclear.ufrj.br 
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Normas e Regulamento  
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Comunicação 

 As comunicações oficiais devem ser direcionadas para a secretaria a acadêmica /ou coordenação do PEN. 

 

 Todos os comunicados serão feitos através do e-mail Institucional da Nuclear  (xxx@nuclear.ufrj.br) 

 

 Os alunos devem solicitar os e-mails @coppe. Basta preencher um formulário e enviar o Reginaldo (regy@nuclear.ufrj.br) 

mailto:xxx@nuclear.ufrj.br


Comunicação 

 Edson Mendes (FACEBOOK) 

 Eduardo Lopes Santos da Silva 

(LINKEDIN) 

 Erick Hisharara (YoTube) 

 Francisco Harley (YouTube) 

 Fernando Bouzon (FACEBOOK) 

 Gabriely Carvalho 

(arte/comunicação/INSTAGRAM) 

  Juliana Sanchez (INSTAGRAM) 

 Marcos Filho (TWITTER) 

 Thais Hauradou (FACEBOOK) 

 Vinicius Moneiro (CONTEÚDO) 

 Simone Pennafirme (CONTEÚDO) 



Extras 

Apoio e Acolhimento Psicossocial 

Central de Apoio à Saúde Mental dos Trabalhadores e Estudantes da 

UFRJ (CEATE) COVID-19 

http://nubea.ufrj.br/index.php/centraldeapoio 

 

 

 

Acolhe COPPE 

 

 https://meet.jit.si/AcolheCOPPE  

http://nubea.ufrj.br/index.php/centraldeapoio
https://meet.jit.si/AcolheCOPPE


Extras 

Grupo de Apoio à Mulher COPPE/UFRJ - GAM 

GAM: O grupo tem como objetivo promover o desenvolvimento da 

mulher na carreira acadêmico/científica. Essas ações incluem o 

acolhimento de alunas e professoras que apresentam dificuldades para 

realização de suas atividades. 

 

Entretanto, considerando o momento excepcional de pandemia do 

COVID-19 vivido no Brasil, afetando o sistema Educacional , O 

GRUPO, preocupado com todo corpo discente COPPE/UFRJ, não se 

pautou em definições e se preocupou em abarcar a pluralidade de 

gênero, nas suas mais diversas formas. 

 

https://gamcoppe.wixsite.com/ufrj 

 

 



Obrigada 
Coordenadora PEN COPPE UFRJ . 

 

E-mail: coordpen@con.ufrj.br  


