
Ata  da  reunião  05/2011  ordinária  do  Colegiado  do  Curso  de  Engenharia  Computacional  da
Universidade Federal de Juiz de Fora realizada em 28 de novembro 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 28 de novembro de dois mil e onze, às 16 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 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
designou a mim, Daniel Augusto Mendes Moura para secretariar a reunião. Item I) Aprovação da
ata 04/2011. A ata foi aprovada por unanimidade.  Item II) Consulta Eleitoral para escolha do
coordenador e vice-coordenador do curso de Engenharia Computacional. a) Foram indicados
como comissão os docentes Leonardo Goliatt,  Saul Leite e o discente Daniel Moura  b)  Houve
apresentação das normas da consulta eleitoral para escolha do coordenador e vice-coordenador do
curso  de  Engenharia  Sanitária  e  Ambiental  como  uma  possível  referência  a  ser  seguida  pela
comissão, além da definição de datas com todo o processo de consulta correndo dos dias primeiro
a oito de dezembro devido a baixa presença de alunos no campus após tal data, o que inviabilizaria
a consulta.  Item III) Assuntos Gerais.  A Prof.  Michèle informou que a criação da disciplina
Introdução  aos  Métodos  Discretos  foi  aprovada  em reunião  do  Conselho  de  Graduação  e  foi
descoberto que cinco disciplinas do curso haviam sido criadas erroneamente no departamento de
estruturas, portanto seus cancelamentos seriam solicitados. A Prof. Michèle também informou que
o processo do ajuste curricular não entrou na última reunião do Conselho, portanto o mesmo será
discutido  na  próxima  reunião  do  CONGRAD,  portanto  os  alunos  seriam  orientados  pela
coordenação  a  se  matricularem  nas  disciplinas  corretas.  O  Prof.  Rodrigo  Weber  reafirmou  o
convite para palestra sobre o curso no I Encontro Mineiro de Modelagem Computacional. Não
havendo mais nada a tratar, 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 pelos membros
do colegiado presentes.

________________________________                   _________________________________
Michèle Cristina Resende                                                 Rodrigo Weber dos Santos
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 ___________________________________      
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