
Ata da reunião 01/2013 ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia
Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora realizada em cinco de fevereiro de dois mil e
treze,  na sala  de reuniões  do  Departamento  de Mecânica  Aplicada  e  Computacional  (MAC), na
Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Em cinco de fevereiro de dois mil e treze, às dez horas, na sala de reuniões do Departa-
mento de Mecânica Aplicada e Computacional, na Faculdade de Engenharia da Universi-
dade Federal de Juiz de Fora, iniciou-se mais uma reunião ordinária, de número 01/2013,
do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia Computacional da Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora. Estavam presentes os seguintes membros: Professores
Leonardo Goliatt, Flávia Bastos, Michèle Farage, Marcelo Lobosco, Cristiano Borges e
Saul Leite, que assinam a lista de presença em anexo. Observado o quórum, o Professor
Leonardo, presidente do NDE, assumiu a condução dos trabalhos e designou a mim para
secretariar a reunião. Item I – Discussão sobre os resultados do workshop do curso de
Engenharia Computacional.  O Professor Leonardo iniciou a reunião passando a pala-
vra ao Professor Lobosco, que começou a discorrer sobre o que foi discutido pelos pro-
fessores no  workshop. O Professor Lobosco informou aos demais sobre a conclusão a
que os professores chegaram acerca da necessidade de se rediscutir a grade curricular do
curso de Engenharia Computacional em face da reformulação dos cursos com a entrada
de novos alunos, como é o caso da disciplina ICE001 - Introdução às Ciências Exatas.
Em vista desse processo, há o caso também da disciplina MAC011 - Introdução a Enge-
nharia Computacional, que, ao invés de ser repetida, poderia ter seus créditos aproveita-
dos. Nesse sentido, o Professor Lobosco continuou esboçando a ideia dessas reformula-
ções e, bem como, expondo a conclusão do Professor de Oliveira (Diretor do Instituto de
Ciências Exatas - ICE), como exemplo, de que, se o aluno fez a opção direta pelo curso,
não seriam então necessárias as disciplinas introdutórias, passando as mesmas à natureza
de disciplinas eletivas. O professor prosseguiu, ainda dizendo sobre a vontade do Profes-
sor Rúbens de Oliveira no sentido de que os cursos venham a promover alterações em
seus projetos político-pedagógicos e os enviem em bloco para a posterior aprovação no
Conselho de Graduação (CONGRAD), pelo que, então, seriam esses os motivos da pre-
sente reunião, de sorte também a não atrasar as modificações que serão necessárias na
Engenharia Computacional. Ainda comentando, uma vez mais, sobre o workshop, o Pro-
fessor Lobosco disse que considerou positiva e surpreendente a participação dos alunos,
os quais foram participativos e demonstraram interesse em conversar sobre o curso, su-
gerindo mesmo até outras disciplinas que poderiam vir a ser ministradas no curso, obser-
vação essa que também foi acompanhada pelo Professor Leonardo. O Professor Lobosco
também comentou que a disciplina MAC024 - Introdução à Modelagem Computacional
poderia ser movida para o 4º. período do curso, conforme o que os alunos discutiram no
workshop. O Professor Cristiano, com a palavra, ponderou, dentre as discussões havidas
no workshop, sobre as disciplinas de Topografia e Geoprocessamento, no sentido de que
essa última teria que ter a primeira referida como pré-requisito. Sobre isso, a Professora
Michèle esclareceu que não seria necessário e o Professor Lobosco complementou men-
cionando que essa era uma vontade que, a princípio, foi manifestada pelos alunos. Ainda
nessa direção, o Professor Lobosco disse que o curso define os pré-requisitos da discipli-
na, porém é imprescindível que haja uma consulta ao Departamento respectivo, na forma
do que dispõe inclusive o formulário CD-01. O professor ainda continuou comentando a
respeito de um outro assunto também tratado no  workshop, que foi a ideia de o curso
manter contato com a Coordenação das Ciências Biológicas em vista do novo eixo te-
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mático aprovado para o mesmo, inclusive, pontuou o professor, tal situação já se encon-
tra um pouco adiantada em face da sugestão do Professor Marcelo Santos (Coordenador
do curso de Ciências Biológicas) de algumas disciplinas da área que os alunos da Enge-
nharia Computacional poderiam fazer, como Bioquímica e Biologia Celular. Nesse pon-
to, o Professor Cristiano interviu inquirindo se isso não aumentaria muito a carga horária
das Ciências Biológicas. O Professor Lobosco, em resposta, esclareceu que não haveria
esse aumento e disse ainda acerca da manifestação positiva das Ciências Biológicas, até
pelo fato de que existem nesse curso alguns alunos que gostariam de fazer disciplinas da
Engenharia Computacional. A Professora Michéle, com a palavra, disse que, segundo as
diretrizes do Ministério da Educação (MEC) para as Engenharias, há a necessidade de
que se tenha um percentual de disciplinas de outras áreas (como administração, direito,
etc), todavia, no caso da Faculdade de Engenharia, isso tem se mostrado uma situação
delicada, uma vez que já ocorreram contatos com as Faculdades de Economia/Adminis-
tração e Direito, as quais exigiram, para tanto, que houvesse tutores, o que acabou por in-
viabilizar esse oferecimento. A Professora Michèle ainda comentou sobre as disciplinas
do Departamento de Ciência da Computação (DCC) e ponderou acerca da dificuldade de
algumas disciplinas da Matemática, as quais foram discutidas no workshop. A professora
prosseguiu questionando sobre a disciplina Carpintaria de Software. O Professor Lobos-
co respondeu esclarecendo que a disciplina trata de elementos e ferramentas básicas de
software, conforme ideia explicitada à época pelo Professor Luis Paulo. O Professor Le-
onardo, retomando a palavra, comentou sobre algumas disciplinas da Física e da Mate-
mática, e se posicionou afirmando que talvez fossem as mesmas um pouco distantes do
enfoque do curso, sobretudo à luz do aporte teórico que essas disciplinas ensejam, espe-
cífico dessas áreas. A Professora Flávia, com a palavra, questionou ao Professor Leonar-
do sobre as disciplinas de mecânica, ao que o Professor Leonardo informou que está para
receber uma comunicação através de ofício da Engenharia Mecânica nesse sentido, de
modo a que os encaminhamentos pertinentes sejam realizados. O Professor Lobosco,
com  a  palavra,  mais  uma  vez  reforçou  as  reformulações  que  foram  propostas  no
workshop, sugerindo que o melhor direcionamento a ser tomado seria a aprovação no
NDE, no Colegiado da Engenharia Computacional, no DCC e no Depto. MAC, para,
após, se passar todo o decidido a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD/UFJF). O pro-
fessor continuou deixando claro que seria este o momento para o curso aproveitar a opor-
tunidade de oferecimento das disciplinas das áreas de mecânica e ciências biológicas e
informou ainda, respondendo à pergunta feita pelo Professor Leonardo, acerca dos pro-
cedimentos atinentes as modificações curriculares (sobre o processo interno, o formulá-
rio CD-01, tramitação no Conselho de Graduação – CONGRAD, etc). O professor tam-
bém disse  sobre  os  encaminhamentos  já  realizados  pela  coordenação  da  Engenharia
Computacional no que diz respeito às disciplinas do DCC. O professor, prosseguindo,
comentou sobre as disciplinas Segurança do Trabalho e Direito Privado, no sentido de
que poderiam ser listadas como eletivas no curso, na mesma situação da disciplina de
Geoprocessamento,  contudo, ponderou que algumas disciplinas realmente não seria o
caso, haja vista, como exemplo, a disciplina de Eletromagnetismo. Nesse contexto, o
Professor Leonardo, retomando a palavra, perguntou se teria havido algum encaminha-
mento com relação às disciplinas obrigatórias. A Professora Flávia, nessa direção, se ma-
nifestou dizendo que considera necessário se ter mais um tempo para que os docentes
analisem as ementas dessas novas disciplinas discutidas, posição essa que também foi
endossada pelos professores Cristiano e Michèle. O Professor Lobosco disse que algu-
mas disciplinas do DCC inseridas como obrigatórias no bojo das discussões havidas no
workshop irão impactar um pouco o DCC e o plano departamental, porém, ainda assim
ele não enxerga grandes óbices em vista de que não são muitas disciplinas. O Professor
Leonardo, retomando a palavra, sugeriu então que houvesse uma decisão sobre as disci-
plinas que não tem possibilidade de fazer parte dessas reformas do curso. Assim sendo,
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após ampla discussão, os professores deliberaram que os encaminhamentos definitivos
serão realizados em uma próxima reunião. Nada havendo mais a tratar, o Professor Leo-
nardo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e eu, Claudio Abel
Franco de Assis, em seguida, lavrei esta ata que, uma vez aprovada, segue assinada por
mim e pelos demais membros do NDE presentes.

________________________________                   ________________________________
      Carlos Cristiano Hasenclever Borges                                                Flávia de Souza Bastos

______________________________________                      ______________________________________ 
         Leonardo Goliatt da Fonseca                                                                 Marcelo Lobosco

 _____________________________________                       _______________________________________
        Michèle Cristina Resende Farage                                                     Saul de Castro Leite

_____________________________________
          Claudio Abel Franco de Assis       


