Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada no dia cinco de
outubro de dois mil e seis, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia da
Universidade Federal de Juiz de Fora.
01 Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e seis, às quatorze horas e
02 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 Cezar Henrique Barra Rocha, Fábio José Martins de Lima, Hélio Antônio
06 da Silva, José Homero Pinheiro Soares, Márcio Vicente Rizzo, Marcos
07 Martins Borges, Maria Teresa Gomes Barbosa, Paulo Roberto Miana,
08 Raquel Dias Vieira Braga e Vanderli Fava de Oliveira; dos representantes
09 dos servidores técnico-administrativos, Alana Adães de Gouvêa Amaral
10 Tavares e Maria Cristina Monteiro Girardi; dos representantes discentes,
11 Eliano Geraldo Coelho Paiva e Geraldo Fábio Alves de Souza, realizou-se
12 mais uma reunião do Conselho de Unidade da Faculdade de Engenharia da
13 Universidade Federal de Juiz de Fora. Iniciando a reunião, o professor
14 Márcio Vicente Rizzo propôs a inversão da ordem do dia. A proposta foi
15 aprovada pela unanimidade dos presentes. O primeiro item da pauta foi a
16 análise da ata da reunião do dia vinte e quatro de agosto de dois mil e seis.
17 Colocada em votação, a ata foi aprovada por unanimidade, sem solicitações
18 de correções no texto. O segundo item da pauta, ordem do dia: 2.1
19 Processo 11.145/2004-30 – Relatório da terceira avaliação de estágio
20 probatório do docente Júlio César Ribeiro Sampaio – 24 meses de efetivo
21 exercício. A professora Raquel Dias Vieira Braga foi a relatora. Posto em
22 votação, o relatório foi aprovado por unanimidade. 2.2 Processo
23 13.932/2006-88 – Licença para capacitação no Programa de Pós24 Graduação de Engenharia Civil/COPPE/UFRJ do docente Afonso Celso de
25 Castro Lemonge. O professor Paulo Roberto Miana foi o relator. Posto em
26 votação, o pedido de licença foi aprovado por unanimidade. 2.3 Processo
27 13.711/2006-18 – Licença para capacitação no exterior da docente Maria
28 Aparecida Hippert Cintra. A professora Maria Teresa Gomes Barbosa foi a
29 relatora. Posto em votação, o pedido de licença foi aprovado por
30 unanimidade. 2.4 Processo 13.844/2006-86 – Licença para capacitação no
31 exterior do docente Moisés Vidal Ribeiro. O professor Hélio Antônio da
32 Silva foi o relator. Posto em votação, o pedido de licença foi aprovado por
33 unanimidade. 2.5 Processo 10.946/2006-40 – Projeto de extensão do
34 docente Francisco José Gomes. O professor Hélio Antônio da Silva foi o
35 relator. Posta em votação, a proposta de projeto de extensão foi aprovada
36 por unanimidade. 2.6 Indicação de um membro para o Conselho Municipal
37 de Preservação do Patrimônio Cultural - COMPPAC. O presidente foi o
38 relator. Relatou que consultou o Departamento de Arquitetura e Urbanismo
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que indicou o professor Júlio César Ribeiro Sampaio. Posta em votação, a
indicação foi aprovada por unanimidade. 2.7 Abertura de Comissão de
Sindicância para apurar fatos ocorridos durante o trote referente ao
segundo semestre letivo de 2006. O presidente relatou que durante o trote
do início do segundo semestre letivo ocorreram abusos como atos de
violência e obrigação de venda de rifas. Vários conselheiros se
manifestaram a respeito dos excessos ocorridos nos trotes. Colocada em
votação, a proposta de instauração da Comissão de Sindicância foi
aprovada por unanimidade. A comissão será composta pelos professores
Fabiano César Tosetti Leal e Eduardo Breviglieri Pereira de Castro. O
presidente ficou, ainda, responsável por indicar um terceiro nome. 2.8
Processo 13.125/2006-65 – Requer colaboração no oferecimento de
disciplinas de Desenho Técnico Básico e Desenho Auxiliado por
Computador para os cursos de Engenharia Civil e Elétrica. O senhor
presidente comunicou que os professores José Antônio Aravena Reyes,
Maurício Leonardo Aguilar Molina e Waldyr Azevedo Júnior estão
lecionando oito horas de aula por semana cada um. No entanto, há proposta
de reformulação do conteúdo das disciplinas solicitado aos professores pelo
presidente. Colocado em votação, foi decidido que qualquer proposta de
alteração de currículos dos cursos deve ser encaminhada pelos Colegiados
de Curso. O presidente alertou aos senhores coordenadores para a
necessidade dos cursos atenderem as diretrizes curriculares mínimas para
cada curso fixadas pelo Ministério da Educação - MEC, bem como as
exigências do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –
CONFEA. 2.9 Eventos na Faculdade de Engenharia em 2006. O senhor
presidente fez o relato dos eventos programados, a saber: I Seminário
Gestão e Reciclagem de Resíduos de Construção Civil em Juiz de Fora –
dia 26 de outubro de 2006; IV Palestras Mais – dia 26 de outubro de 2006;
II Encontro Regional de Arqueologia – 2 a 5 de novembro de 2006;
Cinqüenta anos da Indústria Automobilística no Brasil – 23 a 26 de
novembro de 2006; II Concurso de Pontes – 1 a 6 de dezembro de 2006; II
Interpet – Encontro Regional dos Grupos PET – 8 e 9 de dezembro de
2006. No terceiro item da pauta, Assuntos Gerais, o professor Júlio César
Teixeira comunicou a todos que está havendo ausências de professores em
sala de aula, com reclamação por parte dos alunos. O presidente solicitou
aos chefes de Departamento que o auxiliem na fiscalização da execução do
regime didático, com a observação dos horários, programas e atividades
dos professores. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu
a presença de todos, dando por encerrada a reunião. Eu, Maria Cristina
Monteiro Girardi, lavrei a presente ata, que depois de aprovada, será
assinada pelos senhores conselheiros. Juiz de Fora, trinta de outubro de
dois mil e seis.

