
Ata da reunião 06/2009 ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Computacional da 
Universidade Federal de Juiz de Fora realizada no três de setembro 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 três dias de setembro de dois mil e nove, às dezesseis horas e vinte minutos, na sala de 
reuniões do Núcleo de Pesquisa em Métodos Computacionais em Engenharia (NUMEC) 
realizou-se mais uma reunião ordinária do colegiado do curso de Engenharia Computacional da 
Universidade Federal de Juiz de Fora para deliberação dos seguintes assuntos: I – Proposta de 
ementa da disciplina Representação Gráfica e Modelagem Geométrica, II –  Introdução à 
Engenharia Computacional: Programação de palestras, III –  Programação de visitas a escolas 
para divulgação do vestibular 2010 e  IV – Assuntos Gerais. Estavam presentes os seguintes 
membros do colegiado: professores; Michèle Cristina Resende Farage, Marcelo Lobosco, Luis 
Paulo da Silva Barra, Rodrigo Weber dos Santos, Flavio de Souza Barbosa e Sandro Marzoche; e 
o representante discente: Diogo Sanabio. Observado o quórum a prof.ª Michèle deu início aos 
trabalhos designando a mim, Lidiana Aparecida Brígida para secretariar a reunião. A Prof.ª 
Michèle iniciou a reunião colocando em discussão a ementa da disciplina “Representação Gráfica 
e Modelagem Geométrica” proposta pela Prof. Flávia Bastos; obtendo por unanimidade sua 
aprovação mas destacando a necessidade de se acrescentar ao formulário CD01 a bibliografia. 
Referente ao item II da pauta foi discutido a programação das palestras da disciplina “Introdução 
à Engenharia Computacional”. A prof. Michèle lembrou que a disciplina terá dois créditos e seu 
conteúdo apresentado em forma de palestras, lembrando a todos que seria interessante acrescentar 
atividades práticas. O Prof. Marcelo lembrou que alguns professores do Departamento de 
Ciências da Computação (DCC) confirmaram a participação nas palestras. A Prof. Michèle 
propôs convidar professores da Física para palestras. O Prof. Sandro também fez as suas 
sugestões. O Prof. Luis Paulo propôs a divulgação das palestras a fim de ser verificar se alguém 
mais pretende participar, propôs também o convite de um profissional com o objetivo de se 
mostrar aos alunos a inserção no mercado de trabalho, esclarecer dúvidas quanto a atividade 
profissional.  Em seguida a Prof. Michèle relatou como estava o andamento das visitas às escolas 
para  divulgação do Curso. O Prof. Marcelo disse que estava na tentativa de buscar participantes 
do Instituto de Ciências Exatas (ICE) e ressaltou ainda  a importância das palestras pois os alunos 
tem demonstrado não entender muito bem o significado do curso Bacharelado de Ciências 
Exatas, sendo uma oportunidade também para esclarecê-lo. Dando continuidade a Prof. Michèle 
lembrou a todos que no dia dezessete de setembro (17/09) aconteceria a reunião com o Pró-Reitor 
de Graduação para discussão sobre a mudança no Projeto Pedagógico da UFJF. A Professora 
Michèle ainda destacou a importância de se aproveitar o momento para discutir questões 
relacionadas ao curso que faça parte do Projeto Pedagógico da UFJF, levar a questão do aluno do 
Bacharelado de Ciências Exatas requerer outros diplomas depois de cursado disciplinas 
equivalentes de outros cursos. Referente aos assuntos gerais a Prof. Michèle lembrou a 
importância de fazer sugestões de disciplinas para formação complementar para os alunos do 
curso de Engenharia Computacional. Lembrou a todos que em uma reunião do Conselho de 
Graduação (CONGRAD) o Bacharelado de Ciências Sociais falou da possibilidade de outros 
alunos se inscreverem em suas disciplinas e lembrou ainda que o Departamento de Engenharia 
Sanitária e Ambiental ofereceu vagas aos alunos da Engenharia Computacional na disciplina 
Ecologia. Na sequência a Prof.ª Michèle abriu a discussão para os assuntos gerais e  não havendo 
nada mais a tratar, agradeceu a presença de todos e dando 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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