Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada no dia vinte e
um de março de dois mil e sete, na sala de reuniões da Faculdade de
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora.
01 Aos vinte e um dias de março de dois mil e sete, às quatorze horas e
02 quinze minutos, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia, sob a
03 presidência do diretor, professor Júlio César Teixeira, e com a presença
04 dos conselheiros professores Carlos José Barreto, Carlos Juarez Velasco,
05 Cézar Henrique Barra Rocha, Eduardo Breviglieri Pereira de Castro,
06 Fábio José Martins de Lima, Hélio Antônio da Silva, Luis Paulo da Silva
07 Barra, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Márcio Vicente Rizzo, Marcos
08 Martins Borges, Maria Teresa Gomes Barbosa, Paulo Roberto Miana e
09 Raquel Dias Vieira Braga; dos representantes dos servidores técnico10 administrativos em educação Alana Adães de Gouvêa Amaral Tavares,
11 Maria Cristina Monteiro Girardi e Sebastião Luiz de Aquino Girardi; e
12 dos representantes discentes Geraldo Fábio Alves de Souza e Hugo
13 Ferreira Nolasco realizou-se mais uma reunião ordinária do Conselho de
14 Unidade da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de
15 Fora. Iniciando a reunião, o presidente solicitou a inclusão na pauta dos
16 processos 2.152/2007-93; 2.155/2007-27; 1.559/2007-01; 2.299/2007-83;
17 16.352/2006-42; e a exclusão do processo 740/2007-92. A solicitação de
18 inclusão e exclusão dos processos citados foi aprovada por unanimidade.
19 O primeiro item da pauta foi a análise das atas das reuniões dos dias seis
20 de dezembro de dois mil e seis e onze de janeiro de dois mil e sete.
21 Colocadas em votação, as atas foram aprovadas por unanimidade, com
22 solicitações de correções nos textos. O segundo item da pauta,
23 comunicações: 2.1 Processo no 16.871/2006-19 – O presidente comunicou
24 ao Conselho de Unidade que o aluno Victor Altaf, matrícula 200149036,
25 foi suspenso de todas atividades acadêmicas pelo prazo de noventa dias
26 em função da comprovação de ser de sua autoria a falsificação de
27 assinaturas em documentos públicos constantes do processo. 2.2
28 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
29 Universidades Federais. O presidente deu conhecido aos presentes do
30 Projeto de Decreto que cria o referido programa. O Projeto foi entregue
31 pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor
32 doutor Henrique Duque de Miranda Chaves Filho, na última reunião do
33 Conselho Superior da Universidade, ocorrida no último dia dezenove de
34 março. O terceiro item da pauta, ordem do dia: 3.1 Processo no
35 4.680/2006-04 – Segunda avaliação – dezesseis meses – de estágio
36 probatório do docente Delfim Soares Filho. O professor Paulo Roberto
37 Miana foi o relator. Colocado em votação, o relatório da comissão de
38 avaliação foi aprovado por unanimidade. 3.2 Processo no 159/2007-71 –
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Professor Carlos Augusto Duque solicita afastamento para pós-doutorado
em Engenharia Elétrica, no período de três de setembro de dois mil e sete
a dois de setembro de dois mil e oito. O professor Márcio Vicente Rizzo
foi o relator. Colocado em votação, o pedido de afastamento foi aprovado
por unanimidade. 3.3 Processo no 635/2007-53 – Seleção pública de
professor substituto para o Departamento de Energia Elétrica. O professor
Hélio Antônio da Silva foi o relator. Colocado em votação, o pedido de
abertura de seleção pública foi aprovado por unanimidade. 3.4 Processo
no 2.168/2007-04 – Seleção pública de professor substituto para o
Departamento de Hidráulica e Saneamento. O professor Luiz Evaristo
Dias de Paiva foi o relator. Colocado em votação, o pedido de abertura de
seleção pública foi aprovado por unanimidade. 3.5 Processo no
1.466/2007-79 – Professor Fabiano César Tosetti Leal requer progressão
vertical por cumprimento de interstício. O presidente foi o relator e
explicou a necessidade de formar uma comissão para avaliar a
justificativa do professor Fabiano César Tosetti Leal para o fato de não ter
obtido o título de doutor. O Conselho de Unidade decidiu que a comissão
será formada pelos professores Fábio José Martins de Lima, José Homero
Pinheiro Soares e Luiz Evaristo Dias de Paiva, tendo como suplente o
professor Carlos Juarez Velasco. 3.6 Processo no 540/2007-30 – Proposta
de convite a professor por parte do Departamento de Hidráulica e
Saneamento. O professor Luiz Evaristo Dias de Paiva foi o relator.
Relatou que o engenheiro Henrique da Silva Pizzo possui doutorado e tem
interesse em colaborar com o Departamento de Hidráulica e Saneamento,
sem remuneração, pelo prazo de dois anos. Colocada em votação, a
proposta de convite foi aprovada por unanimidade. 3.7 Indicação de
membros para o Conselho Municipal de Transportes. O presidente relatou
que indicou a si próprio como membro titular e o professor Cézar
Henrique Barra Rocha como membro suplente. Colocada em votação, as
indicações foram aprovadas por unanimidade. 3.8 Pagamento de
anuidades da Associação Brasileira de Arquitetura e Urbanismo – ABEA
e Associação Brasileira de Ensino de Engenharia – ABENGE. Após
ampla discussão, decidiu-se pela negociação de débitos anteriores da
Faculdade de Engenharia com as associações e seu posterior pagamento.
3.9 Processo no 2.152/2007-93 – Professor Pedro Gomes Barbosa solicita
autorização para prestação de serviços. O professor Hélio Antônio da
Silva foi o relator. Colocado em votação, a solicitação foi aprovada por
unanimidade. 3.10 Processo no 2.155/2007-27 - Professor Moisés Vidal
Ribeiro solicita autorização para viagem à Pisa, na Itália, para
participação de congresso internacional. O professor Hélio Antônio da
Silva foi novamente o relator. Colocado em votação, a solicitação foi
aprovada por unanimidade. 3.11 Processo no 1.559/2007-01 – Recurso do
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Diretório Acadêmico Clorindo Burnier em relação às disciplinas Pesquisa
Operacional em Engenharia de Produção (EPD015) e Modelagem e
Simulação (EPD042). Os representantes discentes Geraldo Fábio Alves
de Souza e Hugo Ferreira Nolasco defenderam a aprovação de quatro
alunos do curso de Engenharia de Produção que foram aprovados por nota
e reprovados por infreqüência. Os professores Eduardo Breviglieri Pereira
de Castro e Marcos Martins Borges defenderam a reprovação dos alunos
com base no Regime Acadêmico de Graduação – RAG. Após ampla
discussão, a reprovação foi mantida por quinze votos contra três. O
servidor Sebastião Luiz de Aquino Girardi fez declaração de voto a favor
da aprovação dos alunos em virtude dos mesmos terem sido aprovados
quanto ao aproveitamento sendo reprovados apenas quanto à freqüência.
3.12 Processo no 2.299/2007-83 – Pedido de contratação da professora
Eliana da Silva Christo pelo Departamento de Engenharia de Produção. O
professor Marcos Martins Borges foi o relator e explicou que a
contratação vem a suprir vaga oriunda de pedido de demissão de
professor substituto com contrato em vigor. O pedido de contratação foi
aprovado por unanimidade. 3.13 Processo no 16.352/2006-42 – Primeira
avaliação – oito meses – de estágio probatório do docente Mauro
Menzori. O professor Cézar Henrique Barra Rocha foi o relator. Colocada
em votação, o relatório da comissão de avaliação foi aprovado por
unanimidade. O quarto item da pauta, assuntos gerais: 4.1 O professor
Fábio José Martins de Lima comunicou que como representante da
Faculdade no Conselho Municipal de Habitação participou de uma única
reunião ano de dois mil e seis. Comunicou, ainda, que a vaga de
representante pode ser repassada para outro representante caso haja
interesse. 4.2 O professor Júlio César Teixeira leu relatório de atividades
do docente Pedro Novais, representante da Faculdade de Engenharia no
Conselho Municipal de Uso do Solo. No relatório, o professor Pedro
Novais lamenta a falta de independência da Prefeitura em relação aos
assuntos discutidos. 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, nove de abril de
dois mil e sete.

