
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENGENHARIA COMPUTACIONAL

ATA DE NÚMERO 01  DA REUNIÃO  DO  NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)  DO 
CURSO DE ENGENHARIA COMPUTACIONAL, realizada às 09h00 do dia 06 de maio de 2011 na 
sala  de reuniões do Departamento  de Mecânica Aplicada e  Computacional  da  Faculdade de 
Engenharia, com a presença dos professores abaixo listados. A professora Michèle Farage iniciou 
os trabalhos solicitando a inversão da pauta de convocação, o que foi aprovado por unanimidade. 
1.  Descrição geral  do  Projeto  Pedagógico  do curso e  apresentação  de  propostas  para 
definição das disciplinas que compõem os eixos temáticos, disciplinas eletivas a criar e 
análise da grade curricular. A  professora  Michèle  Farage inicialmente  apresentou o  Projeto 
Pedagógico do Curso e os seus eixos temáticos,  esclarecendo na sequência as dúvidas dos 
demais presentes sobre os tópicos apresentados. A professora Michèle Farage então solicitou a 
realização de um estudo sobre a viabilidade de manutenção dos eixos temáticos originalmente 
propostos, a criação de novos eixos, bem como a elaboração de uma lista das disciplinas que 
devem compor cada um dos eixos temáticos.  2. Eleição do Presidente do NDE. O professor 
Leonardo Goliatt foi eleito por unanimidade presidente do Núcleo Docente Estruturante do Curso 
de Engenharia Computacional para um mandato de quatro anos. O professor Leonardo  Goliatt 
passou então a presidir  os trabalhos.  Na sequência da reunião,  o professor  Leonardo  Goliatt 
propôs a  criação  de  duas  comissões  com o  objetivo  de  realizar  os  estudos  solicitados  pela 
professora Michèle Farage,  o que foi  aprovado por todos os presentes.  A primeira comissão, 
composta pelos professores Saul Leite, Flávia Bastos e Leonardo  Goliatt, analisará os eixos a) 
Mecânica Computacional; b) Sistemas Estruturais; c) Modelagem de Sistemas Mecânicos; e d) 
Engenharia de Reservatórios. Caberá a segunda comissão, composta pelos professores Marcelo 
Lobosco, Michèle Farage e Carlos Cristiano Borges, a análise dos eixos a) Computação de Alto 
Desempenho;  b)  Engenharia  de  Software;  e  c)  Métodos  Numéricos.  3.  Assuntos  Gerais. A 
segunda reunião do NDE foi agendada para as 16h00 do dia 27 de maio de 2011. Nada mais 
havendo  a  tratar,  o  professor  Leonardo  Goliatt deu  por  encerrada  a  reunião  e  eu,  Marcelo 
Lobosco, lavro a presente ata, que após lida e discutida, será assinada por todos os participantes. 
Juiz de Fora, aos seis dias de maio de dois mil e onze.
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