Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada no dia onze de
janeiro de dois mil e sete, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia da
Universidade Federal de Juiz de Fora.
01 Aos onze dias de janeiro de dois mil e sete, às quatorze horas e quinze
02 minutos, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia, sob a presidência
03 do diretor, professor Júlio César Teixeira, e com a presença dos
04 conselheiros professores Antônio Eduardo Polisseni, Carlos José Barreto,
05 Carlos Juarez Velasco, Fábio José Martins de Lima, Hélio Antônio da
06 Silva, José Homero Pinheiro Soares, Luis Paulo da Silva Barra, Márcio
07 Vicente Rizzo, Marcos Martins Borges, Mitsuo Tsutsumi, Paulo Augusto
08 Nepomuceno Garcia, Paulo Roberto Miana, Raquel Dias Vieira Braga e
09 Vanderli Fava de Oliveira; dos representantes dos servidores técnico10 administrativos em educação Alana Adães de Gouvêa Amaral Tavares,
11 Iverson Morandi de Oliveira e Sebastião Luiz de Aquino Girardi; e dos
12 representantes discentes Douglas Montes Barbosa, Geraldo Fábio Alves de
13 Souza e Leonardo Rosa Silva realizou-se mais uma reunião ordinária do
14 Conselho de Unidade da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal
15 de Juiz de Fora. Iniciando a reunião, o presidente solicitou a inclusão na
16 pauta dos processos 094/2007-63; 123/2007-97; 124/2007-31; 126/200717 21; 127/2007-75; e 129/2007-64, todos tratando de abertura de seleção de
18 professor substituto. A solicitação de inclusão dos processos foi aprovada
19 por unanimidade. O primeiro item da pauta foi a análise da ata da reunião
20 do dia doze de dezembro de dois mil e seis. Colocada em votação, a ata foi
21 aprovada por unanimidade, sem solicitações de correções do texto. O
22 segundo item da pauta, ordem do dia: 2.1 Discussão da proposta de
23 resolução 01/2007 que institui a Medalha Engenheiro Clorindo Burnier. O
24 presidente esclareceu que a entrega da medalha tem como objetivo
25 homenagear ex-alunos, ex-professores e ex-funcionários que ajudaram a
26 construir a história da Faculdade de Engenharia, no dia dezessete de agosto
27 de cada ano. Colocada em votação, a proposta de resolução 01/2007 foi
28 aprovada por unanimidade. 2.2 Discussão da resolução 02/2007 que proíbe
29 o trote no âmbito da Faculdade de Engenharia. O presidente pediu
30 permissão ao Conselho para que o professor Fabiano César Tosetti Leal
31 participasse desta parte da reunião, uma vez que o mesmo presidiu a
32 Comissão de Sindicância que apurou fatos ocorridos no trote do segundo
33 semestre de 2006. O professor Fabiano César Tosetti Leal relatou os
34 trabalhos da Comissão de Sindicância, que concluiu pela necessidade de
35 proibição do trote, desde que não seja de iniciativa das Coordenações de
36 Curso, do Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo ou do Diretório
37 Acadêmico de Engenharia. Colocada em votação, a proposta de resolução
38 02/2007 foi aprovada por unanimidade. 2.3 Discussão do projeto
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“Engenharia e Arquitetura com Responsabilidade Social”. Após discussão,
foi aprovada a formação de comissão formada pelos professores Antônio
de Pádua Gouvêa Pascini e Fabiano César Tosetti Leal, a servidora Rosa
Maria Tostes da Costa e um representante discente, de forma a propor uma
forma de assistência técnica nas áreas das engenharias e da Arquitetura e
Urbanismo a cidadãos de baixa renda. 2.4 Processo no 17.063/2006-61 Requerimento para pós-doutorado da professora Maria Aparecida Hippert
Cintra, no período de um de setembro de dois mil e sete a trinta e um de
agosto de dois mil e oito. O professor Antônio Eduardo Polisseni foi o
relator. Colocado em votação, o requerimento foi aprovado. 2.5 Processo
no 17.057/2006-11 – Projeto de prestação de serviços MATCON
Consultoria do Professor Antônio Eduardo Polisseini – Formulário Um
(Guarda Chuva). O professor Antônio Eduardo Polisseni foi o relator.
Colocado em votação, o projeto foi aprovado. 2.6 Processo no
17.059/2006-01 – Proposta de prestação de serviços do Professor Antônio
Eduardo Polisseni à Empresa Haec Congel Ltda. – Formulário Dois
(Proposta). O professor Antônio Eduardo Polisseni foi o relator. Colocado
em votação, a proposta foi aprovada. 2.7 e 2.8 Processos no 17.322/200653 e 17.323/2006-06 - Propostas de abertura de duas seleções de professor
substituto para o Departamento de Estruturas. O professor Paulo Roberto
Miana foi o relator. Colocada em votação, as propostas foram aprovadas.
2.9 Processo no 16.871/2006-19 – Processo disciplinar por denúncia de
falsificação de assinaturas. O Conselho de Unidade aprovou a constituição
de Comissão Processante formada pelos professores Paschoal Roberto
Tonelli, presidente, e Fabiano César Tosetti Leal, além do discente Isaac
Moreira da Silva. 2.10 Proposta de meta de desenvolvimento para a
Faculdade de Engenharia referente ao ano de dois mil e sete. Após várias
sugestões, ficou definido a seguinte meta para o ano de dois mil e sete:
“Proporcionar aos estudantes de graduação e de pós-graduação da
Faculdade de Engenharia um ensino de qualidade, por meio de tecnologias
modernas e professores e servidores comprometidos com a humanização, a
ética e a responsabilidade social”. 2.11 Processo no 094/2007-63 - Proposta
de abertura de uma seleção para professor substituto para o Departamento
de Engenharia de Produção. O professor Marcos Martins Borges foi o
relator. Colocada em votação, a proposta foi aprovada. 2.12, 2.13, 2.14,
2.15 e 2.16 - Propostas de abertura de cinco seleções de professor
substituto para o Departamento de Arquitetura e Urbanismo. A professora
Raquel Dias Vieira Braga foi a relatora. Colocada em votação, as propostas
foram aprovadas. 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, quinze de janeiro

de dois mil e sete.

