
Ata da reunião 03/2011 ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Computacional da
Universidade Federal de Juiz de Fora realizada em oito de junho de dois mil e onze, na sala de
reuniões do Departamento de Mecânica Aplicada e Computacional (MAC),  na Faculdade de
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora.
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Em oito de junho de dois mil e onze, às dezesseis horas, na sala de reuniões do Departamento de
Mecânica Aplicada e Computacional, na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de
Juiz de Fora realizou-se mais uma reunião ordinária do colegiado do curso de Engenharia Compu-
tacional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estavam presentes os seguintes membros do co-
legiado:  Professores Michèle Cristina Resende Farage, Marcelo Lobosco, Luis Paulo da Silva
Barra, Flávio de Souza Barbosa e Rodrigo Weber dos Santos, que assinam a lista de presença em
anexo. Observado o quórum, a Prof.ª Michèle Farage, assumiu a condução dos trabalhos desig-
nando a mim, Daniel Augusto Mendes Moura para secretariar a reunião. Item 1) Aprovação da
ata 02/2011. A ata foi aprovada com alterações na linha nº 22, no trecho “Os professores Carlos
Hasenclever, Saul Leite e Maicon Corrêa, do Instituto de Ciências Exatas já haviam se disposto a
compor o NDE”, foi especificado que seriam convidados apenas dois dentre os três professores.
2) Informes. I) A Profª Michèle informou que das vagas solicitadas ao Departamento de Ciência
da Computação houve resposta apenas para as disciplinas obrigatórias devido à baixa demanda de
vagas nas disciplinas eletivas. II) Também informou sobre o ofício enviado pela Prograd com so-
licitação de projetos acadêmicos para modernização dos laboratórios voltados à graduação. No
ofício não houve menção de limite de valores e foi estipulado como prazo final para entrega das
demandas o dia dezessete de junho. III) Após breve discussão foi decidido que seria solicitado ao
diretor da Faculdade de Engenharia uma sala para o laboratório da Engenharia Computacional,
tendo em vista que a disciplina de Circuitos Digitais necessita do laboratório e alguns equipamen-
tos já estão sendo entregues, além disso, a previsão de término da construção do prédio da enge-
nharia computacional é para meados de 2012. Nesse momento foi levantada a questão da compo-
sição do Colegiado, que está com a duração de dois anos vencida, houve discussão a respeito da
forma de composição, se seria mediante convite ou indicação dos departamentos. Foi definido que
os futuros membros seriam indicados pelos departamentos de Mecânica Aplicada e Computacio-
nal e Ciência da Computação, e os discentes seriam indicados pelo Diretório Acadêmico de Ciên-
cias Exatas em conjunto com o Diretório Acadêmico da Engenharia. O Prof. Luis Paulo sugeriu
estender o mandato de uma parte do colegiado para não haver troca total dos membros de uma
única vez. IV) A professora Michèle informou que em fevereiro houve um edital para escolha de
segundo ciclo para oito alunos do curso de Ciências Exatas, dos quais dois optaram pelo curso de
Engenharia Computacional.  3) Ordem do dia. 3.1) Vagas para o programa PEC-G.  A Prof.ª
Michèle fez uma breve explicação sobre o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação, que
oferece vagas em cursos de graduação para alunos de países em desenvolvimento que possuem
acordo com governo brasileiro. Após discussão foi definido que a entrada dos alunos deste pro-
grama para o curso de Engenharia Computacional seria através do Bacharelado em Ciências Exa-
tas, portanto a decisão final é competência do colegiado do referido curso. Foi sugerido que após
a entrada no bacharelado interdisciplinar os alunos escolheriam o curso de 2º ciclo de maneira se-
melhante aos alunos regulares, porém disputariam vagas específicas dos cursos que optaram por
oferecê-las. A proposta de oferecer cinco (05) vagas para o PEC-G foi aprovada por unanimidade.
Nesse momento o professor Marcelo teve que se ausentar devido a um acidente com seu carro no
estacionamento da faculdade de engenharia e optou-se por suspender a reunião. A Prof.ª Michèle,
agradeceu a presença de todos, e eu, Daniel Augusto Mendes Moura, em seguida lavrei esta ata
que, uma vez aprovada, segue assinada por mim e pelos demais membros do colegiado presentes.
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