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Ata da reunião ordinária Nº 03/2013 do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia
Computacional da UFJF. Realizada em doze de março de dois mil e treze, na sala de reuniões
do Departamento de Mecânica Aplicada e Computacional, na Faculdade de Engenharia da
Universidade Federal de Juiz de Fora.
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Aos  doze  de  março  de  dois  mil  e  treze,  às  dez  horas,  na  sala  de  reuniões  do
Departamento de Mecânica Aplicada e Computacional, na Faculdade de Engenharia da
Universidade Federal de Juiz de Fora, sob a presidência do Prof. Leonardo Goliatt,
presidente  do  NDE/Engenharia  Computacional/UFJF,  e  com  a  presença  dos
professores  Cristiano  Hasenclever,  Flávia  Bastos,  Saul  Leite  e  Michèle  Farage,
realizou-se mais a reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante da Engenharia
Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Observado o quórum, o Prof.
Leonardo deu início aos trabalhos designando a mim, Michèle Farage, para secretariar
a reunião. Item I – Aprovação das atas 01/2011, 02/2011 e 03/2011. As referidas atas,
após  leitura,  foram  aprovadas  por  unanimidade.  Item  II  –  Incluir  como  eletivas
Fundamentos  de  Segurança  do  Trabalho  (ESA011),  Noções  de  Direito  Privado
(DPR032),  Geoprocessamento aplicado às Ciências (TRN054) e  Padrões de Projeto
(DCC162)– O Prof. Leonardo informou aos presentes que como resultado do workshop
recentemente realizado foi sugerida a inclusão de algumas disciplinas obrigatórias e
eletivas  no  currículo  do curso  de  Engenharia  Computacional.  Em seguida,  o  Prof.
Leonardo apresentou aos presentes a lista de disciplinas sugeridas como eletivas, para
análise e deliberação. O Prof. Cristiano atentou para a importância de se resguardarem
os eixos temáticos, de modo a melhor definir a atuação do egresso em diferentes áreas
profissionais. Todos comentaram sobre a função dos eixos temáticos e, com relação à
classificação das DPR032 e ESA011, concluiu-se que estas poderiam ser enquadradas
na condição de disciplinas de formação complementar,  enquanto TRN054 e DCC162
poderiam ser incluídas como eletivas  no eixo “sistemas computacionais  aplicados”.
Item  III  –  Incluir  como  obrigatórias  Análise  Numérica  e  Mecânica  dos  Fluidos
(ESA003) e Introdução ao Método dos Elementos Finitos (MAC008) - Após ampla
discussão,  concluiu-se  que não seria  conveniente  incluir  disciplinas  obrigatórias  no
currículo  do  curso  neste  momento,  o  que  poderia  afetar  a  flexibilidade  que  o
caracteriza, com a diminuição do espaço para disciplinas eletivas. Item IV – Incluir
Programação Paralela (DCC125) como obrigatória – O Prof. Leonardo informou que
em  recente  consulta  aos  docentes  do  curso  promovida  pela  presidência  do  NDE
identificou-se que a referida disciplina identifica-se com os três eixos temáticos do
curso e,  portanto,  poderia  se transformar em obrigatória,  em substituição a alguma
outra disciplina obrigatória,  como Engenharia  de Software,  o que foi  aprovado por
unanimidade pelos presentes.   Feitas estas deliberações, o Prof. Leonardo observou
que já eram 12h00 e, informando aos presentes que os demais itens da pauta serão
tratados  em uma próxima  oportunidade,  agradeceu  a  presença  de  todos  e  deu  por
encerrada a reunião e eu, Michèle Farage, em seguida lavrei esta ata que, uma vez
aprovada, segue assinada por mim e pelos demais presentes.
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