
Ata da reunião 03/2011 ordinária do  Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia 
Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora realizada em 14 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 14 de outubro de dois mil e onze, às 14h20m horas, na sala de reuniões do Departamento de 
Mecânica Aplicada e Computacional, na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de 
Juiz  de  Fora  iniciou-se  mais  a reunião  ordinária  de  número  03/2011 do  NDE do  curso  de 
Engenharia  Computacional  da  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora.  Estavam  presentes  os 
seguintes membros: Professores Leonardo Goliatt, Flávia Bastos, Saul Leite , Michèle  Farage e 
Marcelo  Lobosco,  que  assinam a  lista  de  presença  em anexo.  Observado o  quórum,  o Prof. 
Leonardo,  presidente  do  NDE,  assumiu  a  condução  dos  trabalhos  e  designou   a  mim para 
secretariar a reunião. Item I) Aprovação da ata 02/2011. A ata da reunião 02/2011 foi  aprovada 
pelos presentes.  Item II)  Prof. Leonardo abriu a discussão propondo que o NDE apresentasse 
uma definição de eixo temático. O Prof. Lobosco informou que na reunião do colegiado do curso, 
realizada no dia 13/10, relatou a necessidade de se definir o número de disciplinas que compõem 
um eixo temático,  afirmou que é necessário elaborar um guia para os alunos, que os ajude a 
entender uma determinada área de conhecimento aplicada à Engenharia Computacional e que o 
número de eixos listados no PP original do curso pode ser alterado. Lobosco informou ainda que 
os Profs. Luis Paulo Barra e Rodrigo Weber, do colegiado de curso, apresentaram como sugestão 
a  criação  do  eixo  temático  em  “Modelagem  de  Sistemas  Biológicos”.  Professor  Leonardo 
perguntou se disciplinas obrigatórias também poderiam compor um eixo temático e após uma 
breve discussão a Professora Flávia comentou que  no momento é mais premente estabelecer uma 
classificação para as disciplinas eletivas do curso,  conforme estipulado no PP do curso. Neste 
momento, às 14h30m, o Professor Cristiano Borges ingressou na reunião e o Professor Leonardo 
apresentou uma proposta de sistematização da classificação de disciplinas por eixo, através de 
uma planilha eletrônica em que a cada disciplina seriam atribuídos pesos relacionados à afinidade 
com cada um dos eixos. Desta forma, o Professor espera que seja possível identificar grupos de 
disciplinas  afins  que,  então,  comporiam um eixo temático. Os  demais  membros  aprovaram a 
aplicação  da  tabela  e  decidiu-se  que  esta  será  enviada  a  todos  os  membros  do  NDE  e  do 
Colegiado do curso e, com base nos resultados, será discutida a distribuição a demais membros do 
corpo docente do curso.  Não havendo mais nada a tratar, o Prof. Leonardo agradeceu a presença 
de todos e eu, Profa. Michèle,  lavrei esta ata que, uma vez aprovada, segue assinada por mim e 
pelos demais membros do NDE presentes.
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