
Ata da primeira reunião ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Computacional da 
Universidade Federal de Juiz de Fora realizada no dia dezessete de março de dois mil e nove, na 
sala de reuniões do Núcleo de Pesquisa em Métodos Computacionais em Engenharia (NUMEC), 
na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e nove, às dezesseis horas, na sala de 
reuniões do Núcleo de Pesquisa em Métodos Computacionais em Engenharia (NUMEC) 
realizou-se a primeira reunião ordinária do colegiado do curso de Engenharia Computacional 
da Universidade Federal de Juiz de Fora com a seguinte pauta: 1) – Definição do novo 
coordenador do curso; 2) – Assuntos gerais.  Observado o quórum, o professor Rodrigo 
assumiu a condução dos trabalhos e designou a mim, Lidiana Aparecida Brígida, como 
secretária. Estiveram presentes também os demais membros do colegiado: professores 
Michèle Cristina Resende Farage, Marcelo Lobosco, Luis Paulo da Silva Barra, Sandro 
Rodrigues Mazorche; e os representantes discentes: Diogo dos Santos Ferreira Sanabio e 
Gustavo Teixeira Barbosa.  Dando início a reunião o Professor Rodrigo partiu para o item 1 
da pauta, justificando a necessidade de uma eleição para definição do novo coordenador para 
o curso, uma vez que ele não poderia mais exercer essa função devido ao fato de ter assumido 
recentemente a coordenação do Mestrado em Modelagem Computacional (MMC). O 
Professor Luis Paulo indicou os professores Michèle Cristina Resende Farage como 
coordenadora do curso e Marcelo Lobosco como vice - coordenador. Deu – se  em seguida 
início a votação a fim de verificar a opinião dos demais membros do colegiado com a 
indicação dos referidos professores. Sendo esta aprovada pela unanimidade dos presentes. O 
Professor Rodrigo comunicou a realização de mais uma eleição para a escolha do novo 
representante da área de conhecimento da Ciência da Computação no colegiado, pois esta era 
antes representada pelo Professor Marcelo Lobosco eleito para assumir a função de vice-
coordenador do curso de Engenharia Computacional.  A proposta apresentada pelo professor 
Rodrigo foi que ele próprio seria o novo representante da área da Ciência da computação. 
Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida partindo para o 
item 2 da pauta o professor Rodrigo abriu para os assuntos gerais. O Professor Luis Paulo 
lembrou a importância de se agendar uma outra reunião para a definição dos perfis dos dois 
professores a serem contratados para o curso de Engenharia computacional. Lembrou ainda 
que o prazo limite para o início do concurso para seleção dos professores será até o dia quinze 
de abril de dois mil e nove e que a distribuição dessas duas vagas de docentes se dará da 
seguinte forma: uma vaga para do Departamento da Ciência da Computação e a outra para a 
Faculdade de Engenharia como foi decidido pelo Conselho de Unidade. Nada mais havendo a 
tratar, o Professor Rodrigo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e eu, 
Lidiana Aparecida Brígida, em seguida lavrei esta ata que, uma vez aprovada, segue assinada 
por mim e pelos demais presentes. 
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