Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada no dia vinte e
cinco de julho de dois mil e seis, na sala de reuniões da Faculdade de
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora .
01 Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e seis, às quatorze horas
02 e trinta minutos, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia, sob a
03 presidência do diretor, professor Júlio César Teixeira, e com a presença dos
04 conselheiros, professores Carlos José Barreto, Carlos Juarez Velasco,
05 Cézar Henrique Barra Rocha, Edimar José de Oliveira, Fábio José Martins
06 de Lima, Hélio Antônio da Silva, José Homero Pinheiro Soares, Luis Paulo
07 da Silva Barra, Márcio Vicente Rizzo, Paulo Roberto Miana, Raquel Dias
08 Vieira Braga, Roberta Cavalcanti Pereira Nunes, Vanderli Fava de
09 Oliveira, dos representantes dos servidores técnico-administrativos, Maria
10 Cristina Monteiro Girardi e Sebastião Luiz Aquino Girardi, e do
11 representante discente João Lucas E. de Oliveira Filho, realizou-se mais
12 uma reunião do Conselho de Unidade da Faculdade de Engenharia da
13 Universidade Federal de Juiz de Fora. Iniciando a reunião, o senhor
14 presidente solicitou a autorização dos presentes para a inclusão na pauta
15 dos seguintes assuntos: Processo 1.833/2005-72 – Henrique Antônio de
16 Carvalho Braga – Pedido de afastamento para capacitação no exterior;
17 proposta para prestação de serviços do professor José Homero Pinheiro
18 Soares; e proposta de prestação de serviço do professor Cézar Henrique
19 Barra Rocha. A inclusão solicitada foi aprovada pela unanimidade dos
20 presentes. O primeiro ponto da pauta foi a análise da ata da reunião do dia
21 vinte e um de junho de dois mil e seis. Colocada em votação, foi aprovada
22 por unanimidade, porém com solicitações de correção no texto. O segundo
23 item da pauta, ordem do dia: 2.1 Mostra Científica da Faculdade de
24 Engenharia. O presidente comunicou aos presentes que a mostra está
25 marcada para os dias 17 e 18 de agosto de 2006. A plenária se manifestou
26 no sentido de que eventos como este devem ser marcados com
27 antecedência, além de ter o inconveniente de coincidir com o final do
28 período letivo, época de baixo comparecimento discente à Faculdade.
29 Apesar dos pontos negativos, ficou acordado que os coordenadores de
30 curso e os chefes de departamento apoiarão a referida Mostra. 2.2 Proposta
31 para prestação de serviço do professor Carlos Augusto Duque. O professor
32 Márcio Vicente Rizzo foi o relator. Posta em votação, a proposta foi
33 aprovada por unanimidade. 2.3 Processo 9.238/2006-66 – Abertura de
34 seleção pública para professor substituto para o Departamento de
35 Engenharia da Produção. O presidente foi o relator. Posta em votação, a
36 abertura de seleção pública foi aprovada por unanimidade. 2.4 Processo
37 9.438/2006-19 – Nomeação do coordenador do Curso de Engenharia da
38 Produção, professor Vanderli Fava de Oliveira, e do Vice-Coordenador,
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professor Eduardo Breviglieri Pereira de Castro. O presidente foi o relator.
Posta em votação, as nomeações foram aprovadas por unanimidade. 2.5
Processo 9.677/2006-79 – Pedido para afastamento para o exterior do
professor Antônio Ferreira Colchete Filho. A professora Raquel Dias
Vieira Braga foi a relatora. Posto em votação, o pedido de afastamento foi
aprovado por unanimidade. 2.6 Indicação de dois membros (um titular e
um suplente) para a Comissão de Uso e Ocupação do Solo – COMUS da
Prefeitura de Juiz de Fora – PJF. O presidente relatou que o mandato do
antigo representante da Faculdade de Engenharia, professor Luiz Cézar
Pacheco Duarte, estava vencido. Após ampla discussão, o Conselho de
Unidade indicou os professores Pedro de Novais Lima Júnior, como
membro titular, e Márcio Marangon, como membro suplente. 2.7 Indicação
de dois membros (titulares) para compor o Conselho Diretor do Centro de
Ciências da UFJF. O professor Márcio Vicente Rizzo indicou o nome do
professor Paulo Roberto de Castro Villela e o professor Vanderli Fava de
Oliveira indicou o nome do professor Luiz Carlos Tonelli. Colocado em
votação, os nomes dos indicados foram aprovados por unanimidade, sendo
que o professor Márcio Vicente Rizzo ficou de consultar o professor Luiz
Carlos Tonelli para saber se o mesmo aceita tal indicação. 2.8 Processo
4.706/2006-14 - Avaliação do estágio probatório da professora Roberta
Cavalcanti Pereira Nunes. O senhor presidente pediu a professor Roberta
Cavalcanti Pereira Nunes que, por gentileza, se ausentasse da sala de
reuniões para que o assunto pudesse ser discutido com plena liberdade.
Após a saída da professora, o professor Vanderli Fava de Oliveira
apresentou o relatório da comissão encarregada da avaliação mencionada.
Posto em votação, o relatório do estágio probatório foi aprovado por
unanimidade. A seguir, a professora Roberta Cavalcanti Pereira Nunes foi
convidada a retornar à sala de reuniões. 2.9 – Processo 10.345/2006-37 Criação do Laboratório de Projeto do Produto do Curso de Engenharia da
Produção. O professor Vanderli Fava de Oliveira foi o relator. Após amplo
debate, o professor Paulo Roberto Miana apresentou uma proposta no
sentido de que a criação do Laboratório fosse aprovada, porém que não
fosse decidido o local de sua instalação, uma vez que tal local poderia ser
decidido por uma Comissão de Espaço Físico. Foi discutido que tal
Comissão deverá ser constituída por um membro de cada curso de
graduação e de pós-graduação Strito sensu, além de um representante dos
servidores técnico-administrativos e de um represente do corpo discente.
Posta em votação, a proposta foi aprovada por dezesseis votos, sendo
registrada uma abstenção. 2.10 – Processo 10.344/2006-92 - Ampliação do
espaço físico do Departamento de Engenharia da Produção. O professor
Vanderli Fava de Oliveira pediu a retirada do processo de pauta e o seu
posterior encaminhamento à Comissão de Espaço Físico a ser criada. 2.11
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Processo 1.833/2005-72 – Henrique Antônio de Carvalho Braga – Pedido
de afastamento para capacitação no exterior. O professor Márcio Vicente
Rizzo foi o relator. Posto em votação, o pedido foi aprovado por
unanimidade. 2.12 Proposta para prestação de serviço do professor José
Homero Pinheiro Soares. O professor José Homero Pinheiro Soares foi o
relator. Posta em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 2.13
Proposta para prestação de serviço do professor Cezar Henrique Barra
Rocha. O professor Cezar Henrique Barra Rocha foi o relator. Posta em
votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Com o término das
deliberações, o professor Fábio José Martins de Lima comunicou aos
presentes que foi indicado para a Câmara de Engenharia e de Arquitetura
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais –
FAPEMIG. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a
presença de todos, dando por encerrada a reunião às dezesseis horas e
quarenta e cinco minutos. Eu, Maria Cristina Monteiro Girardi, lavrei a
presente ata, que depois de aprovada, será assinada pelos senhores
conselheiros. Juiz de Fora, dezoito de agosto de dois mil e seis.

