
Ata da reunião 04/2011 ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Computacional da Universidade
Federal  de  Juiz  de  Fora  realizada  em  13  de  outubro  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 13 de outubro de dois mil  e onze,  às de 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
Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estavam presentes os seguintes membros
do colegiado:  Professores Michèle  Cristina Resende Farage,  Marcelo Lobosco,  Luis  Paulo da
Silva  Barra,  Flávio  de  Souza  Barbosa,  Sandro  Mazorche  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 e auto-designou-se para secretariar a reunião. Item I) Resumo da reunião
03/2011. A Profa. Michèle  propôs a inclusão da aprovação da ata daquela reunião como item de
pauta,  o  que  foi  aprovado  por  unanimidade  e,  em  seguida,  a  ata  foi  também  aprovada  por
unanimidade.  Item II) Informes. a)  Sobre a inscrição de alunos no ENADE, a Profa. Michèle
informou  ao  colegiado  que  não  houve  cadastramento  de  ingressantes  porque  o  curso  de
Engenharia Computacional ainda não dispõe de diretrizes específicas, o que foi informado através
do  ofício  16/2011  ao  Pró-reitor  de  Graduação,  ao  Secretário  de  Avaliação  Institucional  e  à
Coordenadora de Regulação da Graduação da UFJF. b) Foi também informado ao colegiado que
45 microcomputadores  para o laboratório  de ensino do curso,  os  quais  serão provisoriamente
instalados na sala do 5o civil da Faculdade de Engenharia até a entrega das instalações definitivas,
no prédio que se encontra hoje em construção. c) A Profa Michèle informou ao colegiado que 10
alunos  do  curso  de  Ciências  Exatas  optaram pela  Engenharia  Computacional  como curso  de
segundo ciclo no edital de 03/2011.  Item III) Ordem do dia. III.1) Ajustes na grade do curso:
após um breve relato da situação da grade do curso, feito pela Profa Michèle e pelo Prof. Lobosco,
foram apresentadas as seguintes propostas de ajuste: incluir a disciplina “Introdução às Ciências
do Ambiente – ESA031” como obrigatória do 9o período, alterar “Teoria dos Grafos – DCC059”
do  4o  para  o  6o  período  e  “Álgebra  Linear  –  MAT158”  do  6o  para  o  4o  período,  alterar
“Introdução aos Métodos Discretos (em criação)” do 7o para o 8o período; incluir “Mecânica dos
Fluidos - ESA003” e  “Mecânica dos Fluidos Prática – ESA503” como eletivas do 10o período.
As propostas foram aprovadas por unanimidade. III.2) Relato sobre as reuniões 01 e 02/2011 do
NDE: A Profa. Michèle relatou que a reunião 01/2011 do NDE tratou da instalação do núcleo e da
escolha do Prof. Leonardo Goliatt, do MAC, como presidente. O Prof. Lobosco relatou que na
reunião  02/2011  foram  iniciadas  as  análises  das  disciplinas  eletivas  da  grade  do  curso  para
classificá-las  segundo eixos  temáticos,  informando que tais  discussões continuarão na reunião
03/2011,  marcada  para  dia  14/10/2011.   Não havendo mais  nada  a  tratar,  eu,  Profa.  Michèle
Farage, agradeci a presença de todos e lavrei esta ata que, uma vez aprovada, segue assinada por
mim e pelos demais membros do colegiado presentes.
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