
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de Engenharia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada no dia cinco de março de dois mil e vinte, 

às quinze horas, na sala da Congregação da Faculdade de Engenharia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora. 
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Aos cinco dias do mês de março de dois mil e vinte, às quinzes horas, na sala da 

Congregação da Faculdade de Engenharia, atendendo Convocação No 01/2020, de 03 de 

março de 2020, reuniu-se o Conselho de Unidade desta Faculdade, em sessão ordinária, 

sob a presidência do Diretor, Professor Marcos Martins Borges. Estavam presentes, 

além do Presidente, a Secretária Taís Borges Oliveira, 1- como conselheiros 

Professores, os senhores: Vice-Diretor Henrique Antônio Carvalho Braga, George 

Oliveira A. Junior, Flávio de Souza Barbosa, Thais Mayra de Oliveira, Sue Ellen Costa 

Botrell, Michel Bortolini Hell, André Marques Marcato, Alessandro Salles Carvalho, 

Fabiano Cesar Tosetti Leal, Abílio Manuel Variz, Bruno Henrique Dias, Thiago Vieira 

Coelho, Leonardo Willer de Oliveira, Ana Sophia C. Alves Vilas Boas, Estevão Coelho 

Teixeira, Luis Henrique Lopes Lima, Elson Magalhães Toledo, Jonathas Batista 

Gonçalves Silva, Raphael Fortes Marcomini, Leonardo Goliatt da Fonseca; 2- como 

Conselheiros Representantes dos Técnicos Administrativos: Romilda Guiomar Inês 

Prata Sigeiro, Antônio Sávio Teixeira Carneiro, Iramaia Aparecida Moraes, Luiz Arthur 

Rodrigues de Mello, Carlos Henrique Guilherme Filho e; 3- como Conselheiros 

representantes dos discentes, os acadêmicos: Igor Augusto Delvivo, Yago Richard 

Ferreira, Daniela Dariú Macedo, Natália Castor Mario Brand, Tauan Marção Fernandes, 

Vitor de Souza Melo, Ludmilla Castañon Antunes. Constatado o quorum regimental, o 

presidente do Conselho de Unidade, declarou aberta a sessão, passando em seguida, ao 

primeiro item da pauta, ou seja, Item I – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: 

Foi comunicado o fechamento do XEROX da Faculdade de Engenharia devido ao 

encerramento do contrato ocorrido no semestre passado. A Direção comunicou que não 

há previsão de novo contratado num curto período de tempo, o que deixará a 

Engenharia sem esse tipo de serviço por tempo indeterminado. A título de informação, 

o Diretor declarou que o único xerox em funcionamento nas proximidades físicas da 

nossa Unidade é o do IAD - Instituto de Artes e Design, já que o do ICE - Instituto de 

Ciência Exatas também teve seu contrato encerrado. Foi orientado pelo Diretor Marcos 

Borges que os professores tentassem disponibilizar os materiais online sempre que 

possível. Em seguida, passou-se para a segunda comunicação: os informes da reunião 

do Conselho Superior. Durante as últimas reuniões do CONSU, o Diretor da Faculdade 

de Engenharia realizou um parecer de autorização do projeto do prédio da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo na plataforma da Engenharia, conforme projeto já previsto, 

com a ressalva da devolução do galpão utilizado atualmente por aquela Faculdade à 

Faculdade de Engenharia. O diretor também comunicou que o orçamento de 2020 foi 

aprovado, que durante as reuniões foram feitos alguns informes sobre a situação do 

COVID19, e que foram iniciadas as obras de recapeamento do sistema viário da UFJF. 

Por esse motivo, uma abertura provisória foi feita para passagem de carros e pedestres 

próximo ao CRITT, ligando ao bairro Aeroporto. O professor André Marcato sugeriu a 

possibilidade de solicitar que a passagem ficasse aberta de forma permanente, apoiado 

por outros servidores. O diretor informou levar o pedido a administração superior, 

incluído com a necessidade de reforço da segurança na plataforma da Engenharia. Em 

seguida, passou-se para o item II - APROVAÇÃO DE ATA. Colocada em votação, a 

ata do dia vinte de dezembro de dois mil e dezoito, foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida, passou-se para o Item III - APROVAÇÃO CONCURSOS SUBSTITUTOS 

AD REFERENDUM. O item foi retirado de pauta, com aprovação unânime dos 
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votantes, para ser votado em conjunto na próxima reunião do Conselho de Unidade 

todos os processos seletivos de professores substitutos dos departamentos.  

Prosseguindo a reunião, passou-se para o Item IV – DELIBERAÇÃO. Foi colocada 

em votação a proposta da Comissão Especial de Avaliação do pedido de promoção para 

classe E do professor Leonardo de Mello Honório. A proposta de comissão foi aprovada 

por unanimidade, com a seguinte composição: 1- como membros titulares externos, 

Professor Armando Martins Leite da Silva (PUC-RIO); Professor Germano Labert 

Torres (UNIFEI) e, Professor Luiz Edival de Souza (UNIFEI); 2- como membro 

suplente externo, Professor Edson da Costa Bortoni (UNIFEI); 3- como membro titular 

interno, Professor André Luís Marques Marcato e; 4- como membro suplente interno, 

Edimar José de Oliveira. Em seguida, foi solicitada a inclusão em pauta, a aprovação de 

duas outras bancas do mesmo caráter. Aprovada por unanimidade a inclusão, passou-se 

para a votação das propostas de Comissão Especial de Avaliação dos pedidos de 

promoção para classe E dos professores Elson Magalhães Toledo e Luis Paulo da Silva 

Barra. Ambas foram aprovadas por unanimidade, sendo a primeira Comissão composta 

por: 1- como membros titulares externos, Professor Estevam Barbosa de Las Casas 

(UFMG), Professor Luis Bevilacqua (UFRJ) e, Professora Beatriz de Souza Leite Pires 

de Lima (UFRJ); 2- como membro suplente externo, Professor Abimael Fernando 

Dourado Loula (LNCC); 3- como membro titular interno, Professor Flávio de Souza 

Barbosa e; 4- como membro suplente interno, Professor Carlos Augusto Duque. A 

segunda comissão, composta por: 1- membros titulares externos: Professor Estevam 

Barbosa de Las Casas (UFMG); Professor José Cláudio de Faria Telles (UFRJ) e, 

Professora Beatriz de Souza Leite Pires de Lima (UFRJ); 2- como membro suplente 

externo, Professor Abimael Fernando Dourado Loula (LNCC); 3- como membro titular 

interno, professor Flávio de Souza Barbosa e, 4- como membro suplente interno, 

Professor Carlos Augusto Duque. Em seguida, o professor vice-diretor Henrique Braga 

relatou o andamento dos trabalhos da Comissão de PIT/RIT durante o ano de 2019. 

Com o resultado final de um modelo de Plano Individual de Trabalho e Relatório 

Individual de Trabalho, ficou-se acordado que os departamentos iniciarão a utilização 

das ferramentas em caráter de teste e sua aprovação final ocorrerá primeira reunião do 

Conselho do segundo semestre. Até lá, a Comissão continuará trabalhando com as 

correções e melhorias que forem necessárias. Prosseguindo a reunião, seguiu-se para a 

criação da Comissão DCN, responsável por analisar, acompanhar e elaborar propostas 

acerca das novas Diretrizes Curriculares Nacionais dentro do âmbito de cada curso de 

Graduação da Faculdade de Engenharia. A criação da comissão foi aprovada por 

unanimidade, e sua composição inicial ficou formada pelos dez coordenadores de curso 

da Faculdade de Engenharia, sob a responsabilidade de apresentação de resultados até a 

última reunião do Conselho do ano de 2020. Seguiu-se para a deliberação das 

adequações do Plano de Flexibilização dos TAEs da Faculdade de Engenharia. Um dos 

ajustes foi retirado do Plano - alteração de equipe do servidor Rogério Casagrande - 

para maiores discussões entre o departamento, direção e os interessados. O restante das 

propostas de adequação foi colocada em votação e aprovada por trinta e quatro votos a 

favor e uma abstenção. Prosseguindo a reunião, passou-se ao próximo item de pauta: 

Item V – ASSUNTOS GERAIS. Um docente pediu a palavra para fazer a reclamação 

de que a cantina da Faculdade de Engenharia não está atendendo às expectativas nem 

necessidades dos usuários, principalmente no período de férias acadêmicas, fato 

concordado por outros presentes na reunião. O Vice-Presidente do DA pediu a palavra 

para apresentar a nova gestão e se colocar a disposição para continuar o bom trabalho e 

relacionamento entre alunos, TAEs e docentes. O coordenador do curso de Engenharia 



Mecânica Raphael Marcomini pediu a palavra para reivindicar a demanda do curso de 

um TAE para as atividades da coordenação, sendo o único curso da Faculdade de 

Engenharia que ainda não tem esse apoio técnico. Também perguntou sobre o 

andamento da proposta de uma coordenação unificada. O diretor Marcos Borges tomou 

a palavra e comentou que em breve traria o mapeamento de processos das coordenações 

de curso para que a possibilidade da unificação seja retomada como discussão diante do 

embasamento das atividades desenvolvidas pelos setores. Não havendo mais nada a 

tratar, o presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 

reunião, lavrando o presente Ata que será por todos assinada. Juiz de Fora, 05 de março 

de 2020. 

  

 


