
Ata da reunião 04/2013 ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia
Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora realizada em seis de junho 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.
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Em seis de junho de dois mil e treze, às quatorze 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 04/2013,
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 e Marcelo Lobosco, 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 –
Assinatura das atas 01/2013, 02/2012 e 01/2012. O Professor Leonardo Goliatt repas-
sou aos demais as referidas atas e eles assinaram a ata 01/2012, tendo as demais ficado
para serem assinadas em uma próxima reunião. Item II – Disciplina Introdução a Me-
cânica de Compósitos. O Professor Leonardo Goliatt iniciou a pauta comentando o caso
da criação da referida disciplina, lançando assim a discussão para os professores. Logo
após as discussões, os professores deliberaram pela retirada da menção a “métodos fini-
tos” na ementa, mantendo inalterado todo o conteúdo restante da disciplina. Item III –
Discussão sobre a disciplina obrigatória dada pela engenharia sanitária e ambiental
(ESA031). O Professor Leonardo Goliatt postou a pauta para discussão. Em seguida, o
Professor Marcelo Lobosco, com a palavra, passou a tecer um histórico dos acordos rea-
lizados anteriormente com o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental (ESA)
para que fosse possível o oferecimento da presente disciplina, de tal sorte que, em troca
da disciplina MAC015-Resistência dos Materiais que o Departamento MAC ofereceria
para o Departamento ESA, eles ofereceriam a disciplina ESA031, fato que atendia per-
feitamente as exigências do Ministério da Educação (MEC) para o curso. O professor
continuou dizendo que, atualmente, entretanto, a situação ficou delicada uma vez que o
Departamento ESA não procurou a coordenação do curso ou o Departamento MAC para
relatar a sua visão da inadequação da disciplina para a realidade do curso, tendo, ao invés
disso, comunicado o fato diretamente aos alunos da disciplina em aula. Em sequência, o
professor ainda prosseguiu asseverando que, ante a esse fato, seria essa a oportunidade
adequada para se reavaliar a disciplina e analisar seus créditos, na exata forma como o
curso já refletiu a respeito em momento anterior a esses entendimentos para a oferta da
disciplina. A Professora Michèle Farage, nesse sentido, também relatou a respeito de uma
reunião anterior (datada de meados de abril de 2010) ocorrida com o Departamento ESA em
que teriam sido tratadas as disciplinas de Ecologia e Mecânica dos Fluídos, quando eles en-
tão passaram a sugerir a referida ESA031 como a mais indicada para o curso. O Professor
Marcelo Lobosco, diante desse contexto, se manifestou pontuando que as opções seriam
ou a substituição da disciplina ESA031 pela ESA032 ou a análise da grade do Departa-
mento ESA para se verificar uma outra disciplina que bem atenda ao curso. Após essas
discussões o Professor Leonardo Goliatt inquiriu aos demais sobre se haveria então algu-
ma sugestão para deliberação e, em sequencia, em deliberação, os professores decidiram
por acrescentar a disciplina ESA011-Segurança do Trabalho, com 2 créditos, e substituir
a disciplina ESA031, com 4 créditos, pela ESA002, tendo 2 créditos, de modo então a
satisfazer as diretrizes do MEC para o curso. Item IV – Discussão final sobre a grade
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do curso (envio para o colegiado). O Professor Marcelo Lobosco relatou para os de-
mais professores sobre o histórico da disciplina Fenômenos Aeroelásticos, a qual tem
tido muito pouca receptividade entre os alunos, momento em que, então, a Professora Pa-
trícia Halack, que ministra a disciplina, teria sugerido se reduzir os pré-requisitos da
mesma, visando a possivelmente se atingir um maior número de alunos. Assim sendo,
em deliberação,  os professores decidiram que,  dos atuais  pré-requisitos da disciplina,
como ESA029, MAC002 e ESA003, restaria apenas a MAC002 como pré-requisito para
a disciplina Fenômenos Aeroelásticos. Nada havendo mais a tratar, o Professor Leonardo
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.
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      Leonardo Goliatt da Fonseca                                                                Marcelo Lobosco
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