
Ata  da  reunião  04/2013  ordinária  do  Colegiado  do  Curso  de  Engenharia  Computacional  da
Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada em vinte e um de novembro de dois mil e treze,
na sala de reuniões do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional, na Faculdade
de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora.
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Em vinte e um de novembro de dois mil e treze, às dezesseis horas, na sala de reuniões do
Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional, na Faculdade de Engenharia
da Universidade Federal de Juiz de Fora, iniciou-se mais uma reunião ordinária, de número
04/2013, do Colegiado do curso de Engenharia Computacional da Universidade Federal de
Juiz de Fora. Estavam presentes os seguintes membros: Professores Luis Paulo da Silva Bar-
ra, Marcelo Lobosco e Sandro Mazorche, bem como, os Representantes Discentes Ruy Frei-
tas Reis e Joventino de Oliveira Campos, que assinam a lista de presença em anexo. Obser-
vado o quórum, o Professor Marcelo Lobosco, presidente do Colegiado, assumiu a condução
dos trabalhos e designou a mim, Claudio Abel Franco de Assis, para secretariar a reunião.
Item Único – Substituição da disciplina ESA031 pela ESA002 como disciplina obrigató-
ria na grade do curso de Engenharia Computacional. O Professor Marcelo Lobosco reto-
mou as discussões anteriores sobre este tema e pôs a pauta única para a discussão dos de-
mais professores, ressaltando a importância da manifestação do Colegiado a respeito, em
vista da necessidade de tramitação dessa questão junto ao Conselho de Graduação (CON-
GRAD) para a formalização da substituição da disciplina ESA031 pela ESA002, na qualida-
de de disciplina obrigatória na grade do curso. Após ampla discussão do assunto pelos pro-
fessores e considerando os entendimentos mantidos com o Departamento de Engenharia Sa-
nitária e Ambiental e a própria sugestão e colaboração do mesmo na direção da referida
substituição, em deliberação, os professores decidiram aprovar a substituição da disciplina
ESA031 pela ESA002, mantendo esta última a qualidade de disciplina obrigatória na grade
curricular do curso de Engenharia Computacional. Nada havendo mais a tratar, o Professor
Marcelo Lobosco 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 Colegiado presentes.
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