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Trajetória 

 

Adolpho Polillo realizou sua formação em escolas públicas no Rio de Janeiro, 

e possui uma trajetória acadêmica e profissional intrinsecamente ligada à 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Cursou o primário na Escola 

Municipal Estados Unidos, no bairro do Catumbi e, em 1940, ingressou no Colégio 

Pedro II. Em 1948, tornou-se aluno da Escola de Engenharia da Universidade do 

Brasil (UB), antiga UFRJ, e se formou engenheiro civil em 1952, durante o segundo 

mandato do presidente Getúlio Vargas. Ele também possui o título de Doutor em 

Arquitetura (1959) e em Ciências Físicas e Matemáticas (1963), ambos realizados 

na mesma instituição. 

Após o fim da graduação, por ter sido monitor da disciplina de Estabilidade 

das Construções, foi convidado para trabalhar no escritório de seu professor 

Aderson Moreira da Rocha, publicando com ele a partir de 1957 o periódico de 

engenharia: Estrutura - revista técnica das construções. De acordo com o próprio 

Adolpho Polillo, em entrevista concedida ao Jornal da UFRJ, durante este 

mencionado período trabalhou com o planejamento de pontes, desenvolveu com sua 

equipe um projeto de caráter inovador para a área, como descreveu abaixo: 

 

Na construção de Brasília, por exemplo, o nosso escritório de Engenharia 
era responsável por erguer uma ponte sobre o lago Paranoá, [...] Mas na 
construção daquela ponte houve ousadia, fez-se algo diferente. Fizemos 
uma ponte de concreto protendido, mas com armaduras frouxas, que eram 
próprias do concreto armado. [...] Convidamos esse especialista francês 
para ir a Brasília. Deu tudo certo e o Brasil acabou influindo na mudança da 
norma da então Federação Internacional da Protensão, que passou a 
permitir concreto armado protendido, uma inovação tecnológica marcante. 
(POLILLO, 2009, p. 11). 
 

Polillo começou a lecionar na Escola de Engenharia da UFRJ em março de 

1954 e na Universidade de Brasília (UnB) a partir de 1966 até o final da década. Na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, deu aulas nas cátedras de Concreto 

Armado e Estabilidade das Construções, tendo sido um dos organizadores do 1º 

Encontro Nacional de Professores de Estrutura para Escolas de Arquitetura em 

junho de 1974. Também foi responsável pela proposta de atualização curricular de 

Estruturas, desenvolvida em 1968, com o objetivo de interligar as disciplinas de 

Arquitetura com os conteúdos estruturais. 



 

                                                              

Ele também ocupou o cargo de chefe de departamento de Estrutura e 

também de diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), entre o período 

de 1973 e 1977. Após exercer essas funções, assumiu a posição de Decano do 

Centro de Letras e Artes (CLA).  

Por ter exercido tais funções, o então decano Adolpho Polillo foi selecionado 

pelo Conselho Universitário no dia 26 de agosto de 1981 como décimo oitavo Reitor 

da UFRJ, e assumiu o cargo oficialmente no dia 1º de setembro do mesmo ano.  

Desse modo, encerrou o seu mandato durante o governo do presidente José Sarney 

em 1985, concomitante ao processo de redemocratização do país, após os 21 anos 

de ditadura civil-militar. Foi o último a exercer o cargo de reitor por meio de eleição 

indireta, tendo sido considerado um agente importante para a nomeação e a 

validação dos votos da comunidade acadêmica para a escolha do próximo reitor, o 

professor Horácio Cintra de Magalhães Macedo (1986-1989), conforme destacou o 

Jornal da UFRJ: 

 

 Polillo transformou-se na personagem-chave de um período histórico de 
intensa luta pela democracia na universidade. Nos estertores da ditadura 
militar, apesar das resistências, colocou-se francamente favorável à 
nomeação de seu sucessor, Horácio Macedo, o primeiro reitor eleito pelo 
voto direto. (POLILLO, 2009, p. 11). 

 

Polillo foi responsável por realizar algumas obras importantes na 

Universidade, apesar da grande recessão econômica vivida na década de 1980, 

resultado da farsa do "milagre econômico” provocado pelos  anos de regime militar. 

No final do seu exercício, em 1985, conseguiu realizar a inauguração do novo prédio 

do Centro de Letras e Artes (CLA), realocando o curso de Letras na Ilha do Fundão, 

assim como uma obra de reparação no teto do Salão dos Embaixadores no prédio 

do Museu Nacional. Representando a UFRJ, ele assinou um protocolo de 

cooperação entre doze universidades, em que foi criada a Rede de Tecnologia do 

Rio de Janeiro, por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) Rede..., (1986), e 

firmou contrato com a Fundação Nacional Pró-Memória para realizar um Projeto de 

Pesquisas em Arqueologia Pré-Histórica brasileira, na área de Ciências Humanas 

Arqueologia..., (1983, p. 22). 

A sua gestão na Universidade também foi marcada pela valorização do 

patrimônio cultural da instituição. Lembramos que no período que foi Reitor, algumas 

edificações da instituição passaram por um processo para o tombamento provisório 



 

                                                              

no Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC). Dentre os prédios estavam: a 

da Casa do Estudante Universitário (CEU), que pertenceu à Universidade quando foi 

o Internato da Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) e que atualmente abriga o 

Colégio Brasileiro de Altos Estudos (CBAE); e o Instituto de Filosofia e Ciências 

Sociais (IFCS), que também abrigou a Escola Politécnica; ambos em 5 de maio de 

1983. Foi alegado pelo Serviço Nacional de Informação (SNI) que estes processos 

possuíam a intenção de ceder à pressão da instalação de uma sede para a União 

Nacional dos Estudantes (UNE), como podemos observar no trecho abaixo: 

 

Outros locais aventados foram a Casa do Estudante Universitário (CEU) e 
as instalações do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), este no 
Largo de São Francisco, ambos de propriedade da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). [...] O tombamento provisório dos prédios da UFRJ 
não se destina a simples preservação histórica, artística e arquitetônica, 
mas objetiva instalar, em um deles, a sede da UNE. (INSTALAÇÃO..., 
1983). 
 

Nesse sentido, é relatado no Jornal do Brasil que a CEU, que abrigou 

gratuitamente estudantes universitários entre 1965 e 1995, foi alvo de embate entre 

a ameaça de demolição feita pela reitoria, e a defesa de sua preservação e 

tombamento, pelo Governador Leonel de Moura Brizola, e seu Vice-Governador e 

Secretário de Cultura do Estado Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro. Quanto ao 

posicionamento do reitor, Darcy criticou: 

 

Estou perplexo com o espírito empresarial que floresceu na minha 
universidade. Pôr à venda edifícios públicos veneráveis para fazer dinheiro 
com o objetivo de completar uma Cidade Universitária desvairada é pelo 
menos inquietador. (HÁ 8 ANOS..., 1983, p. 20). 
 

O seu mandato como Reitor foi marcado por uma grande recessão 

econômica, que assolou o Brasil na década de 1980, reflexo dos impactos da farsa 

do “milagre econômico” da década anterior. Houve a deflagração de diversas greves 

e manifestações do corpo social da Universidade e do movimento estudantil que aos 

poucos estava retornando para as ruas.  

Cabe ressaltar que frente às reivindicações, Adolpho Polillo apresentou 

postura contrária à greve, mas tentou criar soluções para atender às demandas dos 

grevistas, sobretudo, o aumento dos salários. Em entrevista ao Jornal da UFRJ, 

Polillo (2009, p. 15) ressaltou que criou a proposta de criar uma comissão para 

buscar uma solução para a paralisação prolongada de 1984, exigindo reajustes 



 

                                                              

salariais. No Jornal Última Hora (SODEC…, 1984, p. 8), destacou que aceitou entrar 

em diálogo com o sindicato dos trabalhadores, tomando providências para que não 

fossem lesados pelo abandono da empresa SODEC às obras na universidade. 

Sobre as reivindicações estudantis, no Jornal do Brasil (DIREITO..., 1983, p. 

9) há uma reportagem sobre Polillo ter aberto uma reunião e estabelecido um acordo 

com alunos representantes do curso de Direito para resolver os impasses quanto às 

manifestações pela reforma necessária no prédio da Faculdade Nacional de Direito 

(FND). Existem também registros documentais no Arquivo Nacional em que o 

Serviço Nacional de Informação (SNI) afirma que o então Reitor entregou ao DCE 

Mário Prata da UFRJ passagens de ônibus para a ida dos delegados estudantis 

comparecerem ao IV Congresso Nacional de Entidades de Base da UNE, em julho 

de 1983 (IV CONGRESSO..., 1983). Lembramos que desde 1977, ainda durante a 

ditadura civil-militar, houve uma retomada da movimentação estudantil dentro das 

Universidades e também ocupando o espaço das ruas do país, com greves e 

passeatas.  

Em outro documento identificamos que para o SNI, Polillo funcionava como 

um importante informante, pois o órgão utilizava a posição amistosa do Reitor de 

forma estratégica para conseguir informações do movimento estudantil: 

 

A Direção da UFRJ tem cedido instalações, no seu "campus", para reuniões 
e encontros de entidades estudantis. Entretanto, com essas medidas, o 
Reitor vem mantendo um bom relacionamento com as lideranças estudantis 
e obtido informações valiosas, que possibilitam medidas preventivas 
eficazes, evitando agitações no âmbito da Universidade. Dessa forma, vem 
conseguindo esvaziar alguns movimentos contestatórios programados. 
(ATUAÇÃO..., 1983). 
 

Uma das movimentações estudantis com grande impacto foram as 

manifestações e posterior ocupação do Restaurante Universitário (RU) contra o 

aumento do preço das refeições pelo governo federal. Com base nos documentos 

do SNI encontrados no site do Arquivo Nacional: 

 

O Reitor ADOLPHO POLILLO foi acusado de ser uma pessoa resistente ao 
diálogo com aqueles líderes esquerdistas, quando das violações desses 
líderes às normas da Universidade e quando da invasão do RU/UFRJ, na 
ocasião em que o Reitor fechou aquele RU, em FEV 83. [...] O Reitor 
mandou fazer uma investigação para apurar as responsabilidades, quando 
da invasão do RU (Restaurante Universitário), constituída em 16 ABR 83. 
(EFICIÊNCIA..., 1983).  
 



 

                                                              

Ainda sobre a apuração da ocupação do RU, a repercussão da situação 

também está presente em uma matéria do Jornal do Brasil (ALUNOS..., 1983, p. 6). 

De acordo com a edição, frente aos protestos dos alunos contra o inquérito, Adolpho 

Polillo dialogou com um grupo de estudantes e, conjuntamente, acordaram em adiar 

a apresentação da defesa dos agentes acusados. 

O ex-reitor participou também de eventos de caráter progressistas dentro da 

universidade enquanto gestor. Foi aberto um espaço na UFRJ para realização do 

debate Violência e Cidadania, do Projeto Participação, iniciativa do Jornal do Brasil e 

de Adolpho Polillo, tendo sido um dos coordenadores da mesa. De acordo com o 

jornal: 

[...] o projeto teve como objetivo empenhar uma abordagem metodológica 
acadêmica, com questões concretas e contemporâneas. Em um molde de 
debate aberto com temas discutidos selecionados conforme o interesse do 
público. (UNIVERSIDADE..., 1983, p.6). 
 

O jornal apresentou que houve um consenso sobre a injustiça social ser em si 

uma forma de violência institucional, assim como apresentou a relação entre direito 

universal à cidadania e a importância do papel de assistentes sociais com autonomia 

no combate aos índices de violência. Na reportagem, há um trecho do 

posicionamento do próprio reitor Adolpho Polillo, acerca do papel da Universidade 

perante essa questão: 

São atividades da Universidade moderna bem servir à comunidade onde se 
insere, além da tomada de consciência dos problemas regionais, nacionais 
e internacionais. Existe, hoje, uma necessidade urgente de procurar uma 
posição de equilíbrio entre as tensões sociais e a crise econômica. Um 
grande papel caberá à Universidade desempenhar na monumental empresa 
de adaptação à época presente e solução dos problemas brasileiros. A 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, sentindo-se convocada, atende à 
mobilização geral e, unindo-se ao pensamento deste tempo, interpreta o 
espírito coletivo de unir esforços para garantir o futuro, a tranquilidade e a 
felicidade nacional. (VIOLÊNCIA..., 1983, p. 6). 
 

Ainda como parte do Projeto Participação, também foi presidido por Adolpho 

Polillo na UFRJ um debate sobre a necessidade de uma política nacional de 

habitação, sobre o tema Habitação e interesse social (HABITAÇÃO…, 1983, p. 2). O 

Jornal do Brasil concluiu como consenso dos presentes a importância da procura de 

soluções para reduzir o custo das construções habitacionais para as comunidades 

requerentes. Por meio de fonte documental, de 12 de Julho de 1983, do SNI, o 

governo do último general presidente João Figueiredo (1979-1985) encarou os 



 

                                                              

eventos como ausentes de características subversivas ou contestatórias 

(EFICIÊNCIA..., 1983). 

Ao longo de sua trajetória, Polillo possuiu uma relação de estabilidade com a 

cúpula do governo do presidente João Figueiredo, possivelmente devido à 

conjuntura de abertura política, no final da ditadura civil-militar no país. Por meio do 

levantamento da base de dados do Sistema de Informação do Arquivo Nacional 

(SIAN), o Serviço Nacional de Informação (SNI) delatou que “este Centro 

desconhece atos de conivência do Reitor ADOLPHO POLILLO com agentes da 

subversão”. (EFICIÊNCIA..., 1983). Nesse sentido, apesar da atuação de órgãos 

como a Agência do Serviço de Informação (ASI) sondando a Universidade, o Reitor 

declarou em entrevista que “tinha lá uma sala em que ficava uma pessoa, mas 

nunca ninguém me amolou” (POLILLO, 2009, p. 15). Sobre o papel de vigília das 

ASIs no interior das Universidades, podemos ressaltar que, 

 

Em geral, as Assessorias de Segurança e Informação (ASIs) deveriam atuar 
nas universidades públicas federais e estaduais no levantamento de 
informações no interior da comunidade universitária. Em outras palavras, o 
surgimento dessas assessorias teria como finalidade identificar e monitorar 
os chamados “elementos subversivos”, dentro de um espaço considerado 
crítico: o campus. (MÜLLER; FAGUNDES, 2014, p. 46) 
 

Polillo foi diversas vezes reconhecido por suas funções exercidas enquanto 

professor, engenheiro e gerenciador dos cargos em que ocupou, conquistando 

honrarias ao longo de sua trajetória. No dia 26 de março de 19983, foi-lhe concedido 

o título de professor Emérito da UFRJ. 

Adolpho Polillo possui dois filhos, ambos também graduados em Engenharia 

Civil pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, assim 

como ele. 

Vera Regina Polillo4, a primogênita, formada em 1979 com ênfase em 

Estruturas, fez seu mestrado na área de Estruturas de Concreto em 1983, concluiu 

doutorado em Mecânica das Estruturas pela PEC/COPPE em 1991, e atuou como 

professora titular e como chefe de departamento de Estruturas da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo (FAU), conforme currículo Lattes da mesma. 

                                                           
3
 Informação disponível em: https://memoria.sibi.ufrj.br/images/textos/PROFESSOR_EMRITO-

DIVDADOS.pdf. Acesso: 14 abr. 2020. 
4
 Informação Disponível em: http://lattes.cnpq.br/4859823091995712. Acesso em: em 13 abr. 2020. 

https://memoria.sibi.ufrj.br/images/textos/PROFESSOR_EMRITO-DIVDADOS.pdf
https://memoria.sibi.ufrj.br/images/textos/PROFESSOR_EMRITO-DIVDADOS.pdf
http://lattes.cnpq.br/4859823091995712


 

                                                              

Adolfo Polillo Filho5, o mais novo, formado em 1980 com ênfase em Obras 

Hidráulicas, fez seu mestrado na área de Engenharia de Petróleo pela Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP) em 1987, concluiu seu doutorado também em 

Engenharia de Petróleo na universidade estadunidense Colorado School of Mines 

em 1990, fez especialização Master of Business Administration Executivo (MBA) em 

Gestão Empresarial Avançada pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração (COPPEAD) na UFRJ, e em 1981 começou a trabalhar como 

consultor sênior na Petrobras em Salvador.  

 

Produção Literária de Adolpho Polillo Registrada na Base Minerva 
 
Aplicações da iteração salteada à resolução das estruturas hiperestáticas 
(orientação), 1958 
 
Exercícios de hiperestática, 1962 
 
Vantagens do conhecimento dos métodos gerais para a resolução das estruturas 
hiperestáticas (tese livre-docência), 1963 
 
Sugestão para o cálculo de ruptura das lajes retangulares de pontes apoiadas nos 
quatro lados (tese professor titular), 1964 
 
Considerações sôbre o ensino de estruturas nos cursos de formação de arquitetos 
(tese professor titular), 1968 
 
Dimensionamento de concreto armado, 1969 
 
Mecanica das estruturas, 1973 
 
Educar para a racionalização na construção: uma necessidade; edificios industriais: 
um exemplo (tese professor titular),1977 
 
Aposentadoria: estudos e debates dentro do Projeto Participação (coautor), 1983 
 
Habitação e interesse social: estudos e debates dentro do Projeto Participação 
(coautor), 1983 
 
Reforma constitucional: estudos e debates dentro do Projeto Participação (coautor), 
1983 
 
Violência e cidadania: estudos e debates dentro do Projeto Participação (coautor), 
1983 

                                                           
5
 Informação Disponível em: https://www.linkedin.com/in/adolfo-polillo-filho-872032102/. Acesso em: 

em 13 abr. 2020 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000531002&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000531002&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000392530&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000723693&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000723693&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000723693&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000723693&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000156855&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000156855&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000275449&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000275449&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000174773&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000131643&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000166279&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000166279&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000086991&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000080614&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000080614&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000086990&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000086990&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000716418&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000716418&local_base=UFR01
https://www.linkedin.com/in/adolfo-polillo-filho-872032102/


 

                                                              

 
Concepção racional de sistemas estruturais prediais, integrados ao projeto 
arquitetônico (orientação), 1996 
 
Restauração estrutural, uma metodologia de diagnóstico (orientação), 1997 
 
Fazenda do Belém - RJ: diretrizes para a restauração da capela São Paulo 
(orientação), 1999 
 
Arquitetura religiosa mineira até o século XIX: técnicas construtivas da Igreja Santa 
Rita de Uberaba (orientação), 2000 
 
Técnicas de preservação do patrimônio histórico e cultural: o neoclassicismo do 
Palácio Imperial de Petrópolis 1845-1855 (orientação), 2000 
 
 
Referências 
 
ALUNOS da UFRJ rejeitam inquérito sobre invasão. Jornal do Brasil; Rio de 
Janeiro, 16 abr. 1983, caderno 1, edição 8, p. 6. 
 
ARQUEOLOGIA: pró-memória e UFRJ firmam contrato. Jornal SPHAN pró-
memória. Rio de Janeiro, jul./ago. de 1983, caderno 1, Edição 25, p. 22.  
 
ATUAÇÃO de Reitores. In: Sistema de Informações do Arquivo Nacional – SIAN 
(Brasil). Rio de Janeiro, 1983. Disponível em:  
http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodR
eferencia_id=1853882&v_aba=1. Acesso em: 30 mar. 2020. 
 
DIREITO ameaça parar se UFRJ não reformar escola. Jornal do Brasil. Rio de 
Janeiro, 24 ago. 1983, caderno 1, edição 138, p. 9. 
 
EFICIÊNCIA Administrativa dos Reitores das Universidades do Rio de Janeiro e do 
Espírito Santo. In: Sistema de Informações do Arquivo Nacional – SIAN (Brasil). Rio 
de Janeiro, 1983. Disponível em: 
http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Painel_Resultado.asp?v_CodReferen
cia_id=1888643&v_aba=1. Acesso em: 01 abr.2020. 
 
HÁ 8 ANOS, a CEU é “uma fuerza” que a tudo resiste. Jornal do Brasil. Rio de 
Janeiro, p. 20, edição 44, 22 mai. 1983. 
 
HABITAÇÃO e interesse social. Jornal do Brasil; Rio de Janeiro, 24 jul. 1983, 
edição 107, p. 2. 
 
INSTALAÇÃO da sede da UNE no Rio de Janeiro RJ. In: Sistema de Informações do 
Arquivo Nacional – SIAN (Brasil). Rio de Janeiro, 1983. Disponível em: 
http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodR
eferencia_id=1851807&v_aba=1.  Acesso em: 1 abr. 2020 
 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000531293&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000531293&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000531293&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000531293&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000531002&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000530246&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000530246&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000479015&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000479015&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000478989&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000478989&local_base=UFR01
http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1853882&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1853882&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1888643&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1888643&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1851807&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1851807&v_aba=1


 

                                                              

MÜLLER, Angélica; FAGUNDES, Pedro Ernesto. O trabalho das comissões da 
verdade universitárias: rastreando vestígios da repressão nos campi durante a 
ditadura militar. Ciência e Cultura. São Paulo. v. 66; n. 4. out./dez. 2014. 

REDE de Tecnologia do Rio de Janeiro. In: Sistema de Informações do Arquivo 
Nacional – SIAN (Brasil). Rio de Janeiro, 1986. Disponível em: 
http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodR
eferencia_id=1891572&v_aba=1. Acesso em: 01 abr. 2020 
 
SARAMAGO, Rita de Cássia Pereira. Ensino de Estruturas nas Escolas de 
Arquitetura do Brasil. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola 
de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. 
Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18141/tde-31052011-
101630/publico/dissertacaorita.pdf.  Acesso em: 02 jun. 2020 
 
POLILLO, Adolpho. Adolpho Polillo: o fiador da mudança democrática na UFRJ. 
[Entrevista cedida a] Marco Fernandes. Jornal da UFRJ. Rio de Janeiro, p. 11-16, 
dez. 2009. Disponível em: https://ufrj.br/docs/jornal/2009-
dezembro_JornalUFRJ50.pdf.  Acesso em: 23 mar. 2020.  
 
SONDEC abandona obra e lesa operários. Jornal Última Hora. Rio de Janeiro, 30 
mai. 1984, caderno 1, edição 11.295, p. 8.  
 
UNIVERSIDADE abre portas para debater violência. Jornal do Brasil, Rio de 
Janeiro, 13 jun. 1983, caderno 1, edição 66, p. 6. 
 
VIOLÊNCIA e cidadania, uma injustiça em debate. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 
26 jun. 1983, caderno 1, edição 79, p. 6. 
 
IV CONGRESSO Nacional de Entidades de Base da UNE. In: Sistema de 
Informações do Arquivo Nacional – SIAN (Brasil). Rio de Janeiro, 1983. Disponível 
em: 
http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodR
eferencia_id=1888632&v_aba=1. Acesso em: 3 abr. 2020. 

 

http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1891572&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1891572&v_aba=1
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18141/tde-31052011-101630/publico/dissertacaorita.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18141/tde-31052011-101630/publico/dissertacaorita.pdf
https://ufrj.br/docs/jornal/2009-dezembro_JornalUFRJ50.pdf
https://ufrj.br/docs/jornal/2009-dezembro_JornalUFRJ50.pdf
http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1888632&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1888632&v_aba=1

