
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de 

Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada no dia seis de 

dezembro de dois mil e seis, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia 

da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e seis, às quatorze horas, na 

sala de reuniões da Faculdade de Engenharia, sob a presidência do diretor, 

professor Júlio César Teixeira, e com a presença dos conselheiros, 

professores Carlos José Barreto, Carlos Juarez Velasco, Cezar Henrique 

Barra Rocha, Fábio José Martins de Lima, Hélio Antônio da Silva, José 

Homero Pinheiro Soares, Luis Paulo da Silva Barra, Marcos Martins 

Borges, Maria Teresa Gomes Barbosa, Paulo Roberto Miana e Vanderli 

Fava de Oliveira; dos representantes dos servidores técnico-administrativos 

em educação, Alana Adães de Gouvêa Amaral Tavares, Maria Cristina 

Monteiro Girardi e Sebastião Luiz de Aquino Girardi; e do representante 

discente Douglas Montes Barbosa, realizou-se mais uma reunião do 

Conselho de Unidade da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal 

de Juiz de Fora. Iniciando a reunião, o professor Júlio César Teixeira 

solicitou a inclusão na ordem do dia do processo número 16.464/2006-01 – 

Comodato do acervo tridimensional do Museu Dinâmico de Ciência e 

Tecnologia para o Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de 

Fora e a exclusão do item 10 da pauta – Principal meta de cada curso de 

graduação para o ano de dois mil e sete. Os pedidos de inclusão e exclusão 

de itens da ordem do dia foram aprovados pela unanimidade dos presentes. 

O primeiro item da pauta foi a análise da ata da reunião do dia nove de 

novembro de dois mil e seis. Colocada em votação, a ata foi aprovada com 

uma abstenção.  O segundo item da pauta, ordem do dia: 2.1 Planejamento 

Estratégico da Faculdade de Engenharia. O presidente relatou que a 

proposta é desenvolver o planejamento estratégico por meio da 

metodologia PES – Planejamento Estratégico Situacional, em abril de dois 

mil e sete, sob a orientação da professora Maria Pepita da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. O presidente relatou, ainda, que o custo 

será o valor do translado, da hospedagem e das diárias da professora na 

cidade. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

2.2 Processo 16.225/2006-43 – Criação do Grupo de Trabalho de Pesquisa 

e Pós-graduação. O presidente foi o relator. A proposta foi aprovada com 

alterações no texto, destacando-se a mudança do nome para Grupo de 

Trabalho de Pós-graduação. 2.3 Processo 5.664/2005-40 – Reabertura de 

processo – Arivaldo de Oliveira – Inassiduidade habitual. O professor 

Cezar Henrique Barra Rocha foi o relator. Expôs que o processo já foi 

anteriormente aprovado no Conselho de Unidade da Faculdade de 

Engenharia, tendo o original desaparecido na Reitoria. Registrou, ainda, 

que dois outros processos de interesse do Departamento de Transportes 
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também desapareceram. O professor Cezar Henrique Barra Rocha relatou 

que juntou as peças do processo com apoio da Direção da Faculdade, dos 

membros da Comissão de Sindicância e com documentos do Departamento 

de Transportes. Após ampla discussão, foi aprovado o encaminhamento do 

processo ao reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor 

Henrique Duque de Miranda Chaves Filho, solicitando a abertura de 

processo disciplinar, em conformidade com parecer da Advocacia Geral da 

União, constante no processo. 2.4 Resolução número 022/2004 – 

CONGRAD – Avaliação da aprendizagem dos alunos de graduação. O 

presidente informou aos presentes que os colegiados de curso têm até o dia 

vinte e cinco de janeiro de dois mil e sete para se manifestar sobre o tema. 

2.5 Proposta de sugestão de alteração no Regulamento Acadêmico de 

Graduação – RAG do valor do crédito de quinze para dezessete horas-aula, 

a ser feita junto à Pró-Reitoria de Graduação. O professor Carlos José 

Barreto foi o relator e explicou que, como o semestre possui dezessete 

semanas, o valor correto do crédito seria de dezessete horas-aula. O 

professor Vanderli Fava de Oliveira se manifestou no sentido do fim do 

conceito de crédito, com a adoção apenas do valor da carga horária. Posta 

em votação, a proposta foi aprovada com um voto contrário. 2.6 Incentivo 

à Pesquisa – Criação do Programa de Bolsas de Iniciação Científica da 

Faculdade de Engenharia. Foi aprovada a proposta, nos seguintes termos: 

doze bolsas financiadas pela Faculdade de Engenharia, com recursos 

repassados pela FADEPE referentes aos cursos de especialização. Cada 

bolsista receberá mensalmente duzentos e cinqüenta reais para cumprir 

uma carga de trabalho de doze horas semanais de atividades de pesquisa. 

As bolsas serão direcionadas a projetos aprovados no mérito pela 

Universidade, mas que não tenham obtido bolsas. 2.7, 2.8 e 2.9 – Processos 

16.602/2006-44 – Geraldo Luciano de Oliveira Marques; 16.601/2006-08 – 

Luiz Cezar Duarte Pacheco; e 16.604/2006-33 – Mitsuo Tsutsumi – 

Propostas de Prestação de Serviços. Como o conjunto de processos tratava 

de autorizações para futuras prestações de serviços, os processos foram 

relatados em conjunto pelo professor Cezar Henrique Barra Rocha. 

Colocados em votação, os três processos foram aprovadas por 

unanimidade. 2.10 Processo 16.464/2006-01 – Comodato do acervo 

tridimensional do Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia para o Centro 

de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora. O presidente relatou 

que a cessão por comodato do acervo tridimensional do Museu Dinâmico 

de Ciência e Tecnologia faz parte de um entendimento que envolve a 

Faculdade de Engenharia, o Instituto de Ciências Exatas e o Colégio de 

Aplicação João XXIII. No entanto, a Reitoria exige a aprovação do 

comodato por parte do Conselho de Unidade da Faculdade de Engenharia. 

Colocada em votação, a proposta de comodato foi aprovada por 



81 

82 

83 

84 

85 

 

unanimidade. 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, vinte e sete de 

dezembro de dois mil e seis. 

 


