
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada no dia quinze 
de maio de dois mil e sete, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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Aos quinze dias de maio de dois mil e sete, às quatorze horas e quinze 
minutos, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia, sob a 
presidência do diretor, professor Júlio César Teixeira, e com a presença 
dos conselheiros professores Antônio Ferreira Colcheti Filho, Carlos 
Juarez Velasco, Edimar José de Oliveira, Eduardo Breviglieri Pereira de 
Castro, Hélio Antônio da Silva, Júlio César Ribeiro Sampaio, Luis Paulo 
da Silva Barra, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Márcio Vicente Rizzo, 
Marcos Martins Borges, Maria Teresa Gomes Barbosa e Paulo Roberto 
Miana; 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 dos 
representantes discentes Geraldo Fábio Alves de Souza, Bruno Ribeiro 
Soares de Oliveira e Tiago Souza Bastos realizou-se mais uma reunião 
ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de Engenharia da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. Iniciando a reunião, o presidente 
solicitou a inclusão na pauta do processo 10.651/2002-40, reoferecimento 
do Curso de Especialização em Ergonomia, como sétimo item da ordem 
do dia. A solicitação de inclusão  do processo na pauta foi aprovada por 
unanimidade. O primeiro item da pauta foi a análise das atas das reuniões 
dos dias vinte e quatro de janeiro de dois mil e sete, vinte e nove de 
janeiro de dois mil e sete e vinte e um de março de dois mil e sete. 
Colocadas em votação, as atas foram aprovadas por unanimidade, sem 
correção nos textos. O segundo item da pauta, comunicações: 2.1 Decreto 
número seis mil e noventa e seis, de vinte e quatro de abril de dois mil e 
sete. O presidente entregou uma cópia da versão final do decreto que 
institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais - REUNI a cada conselheiro, para análise e 
posterior discussão. 2.2 Portaria Normativa Interministerial número vinte 
e dois, de trinta de abril de dois mil e sete. O presidente entregou uma 
cópia da versão final da portaria que institui o banco de professores 
equivalentes a cada conselheiro, para análise e posterior discussão. 2.3 
Participação dos servidores técnico-administrativos em educação nas 
reuniões de Departamento com base na Lei número nove mil, cento e 
noventa de dois, de mil, novecentos e noventa e cinco. O presidente 
comunicou aos presentes que as reuniões de Departamento devem contar 
com setenta por cento de docentes e os trinta por cento restantes devem 
ser preenchidos por servidores técnico-administrativos em educação e 
discentes. O terceiro item da pauta, ordem do dia: 3.1 Plano de Expansão 
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Física da Faculdade de Engenharia. O presidente relatou o plano 
desenvolvido em conjunto com a comissão de espaço físico que coloca 
como primeira prioridade a transferência do Museu Dinâmico de Ciência 
e Tecnologia; segunda prioridade, a construção de um bloco para o curso 
de Engenharia de Produção; a terceira prioridade, a construção de um 
edifício para o Programa de Pós-graduação em Modelagem 
Computacional; a quarta prioridade, a implantação da Biblioteca Conjunta 
da Faculdade de Engenharia e do Instituto de Ciências Exatas; quinta 
prioridade, a construção do Centro de Convivência da Faculdade de 
Engenharia. Colocado em votação, o Plano foi aprovado por 
unanimidade. 3.2 Alteração das taxas dos Cursos de Especialização 
sediados na Faculdade de Engenharia de quarenta por cento – vinte por 
cento para a Universidade Federal de Juiz de Fora, quinze por cento para 
a Faculdade de Engenharia e cinco por cento para a Fundação de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão – para trinta por cento – quinze por cento 
para a Universidade Federal de Juiz de Fora, dez por cento para a 
Faculdade de Engenharia e cinco por cento para a Fundação de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão. Após ampla discussão, a proposta foi 
aprovada com quatro abstenções. 3.3 Processo no 4.102/2007-41 – 
Reoferecimento do Curso de Especialização em Análise Ambiental. O 
presidente foi o relator. Colocada em votação, a proposta de 
reoferecimento do curso foi aprovada por unanimidade. 3.4 Processo no 
4.680/2007-87 – Oferecimento do Curso de Especialização em 
Engenharia de Produção. O professor Eduardo Breviglieri Pereira de 
Castro foi o relator. Colocada em votação, a proposta de oferecimento do 
curso foi aprovada com uma abstenção. 3.5 Processo no 1.901/1999-11 – 
Reoferecimento do Curso de Especialização em Engenharia de Segurança 
no Trabalho. O professor Luiz Evaristo Dias de Paiva foi o relator. 
Colocada em votação, a proposta de reoferecimento do curso foi aprovada 
por unanimidade. 3.6 Processo no 3.433/2007-63 – Reoferecimento do 
Curso de Especialização em Gerenciamento da Construção. A professora 
Maria Teresa Gomes Barbosa foi a relatora. Colocada em votação, a 
proposta de reoferecimento do curso foi aprovada com uma abstenção.  
3.7 Processo no 10.651/2002-40 – Reoferecimento do Curso de 
Especialização em Ergonomia. O presidente foi o relator e informou que o 
processo não havia sido julgado no Departamento de Transportes. O 
professor Márcio Vicente Rizzo levantou uma questão de ordem no 
sentido que o processo não fosse discutido na presente reunião, devendo 
ser encaminhado ao proponente, professor José Alberto Barroso 
Castanon, para que o mesmo o submetesse ao Departamento de 
Transportes. Colocada em votação, a proposta de encaminhamento foi 
aprovada por unanimidade. 3.8 Processo no 1.466/2007-79 – Professor 



81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 

Fabiano César Tosetti Leal requer progressão vertical por cumprimento 
de interstício. O professor Luiz Evaristo Dias de Paiva fez a leitura do 
relatório da comissão encarregada da análise do pedido de progressão 
vertical. Colocado em votação, o requerimento de progressão vertical do 
professor Fabiano César Tosetti Leal foi aprovado com uma abstenção.   
3.9 Processo no 1.818/2005-24 – Professora Patrícia Menezes Maya 
Monteiro requer prorrogação de afastamento para cursar doutorado em 
Urbanismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no período de dois 
de março de dois mil e sete a um de março de dois mil e oito. O professor 
Antônio Ferreira Colcheti Filho foi o relator. O requerimento de 
prorrogação de afastamento foi aprovado por unanimidade. 3.10 Processo 
no 2.903/2000-03 – Projeto de extensão “Arquitetura na Diretoria de 
Saúde, Saneamento e Meio Ambiente da Prefeitura de Juiz de Fora” de 
autoria do professor José Gustavo Francis Abdalla. O presidente foi o 
relator. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. 
3.11 a 3.15 – Processos 3.168/2007-13, 4.441/2007-27, 4.552/2007-33, 
4.493/2007-01 e 4.495/2007-92 – Pedido de afastamento para capacitação 
no exterior dos professores José Luiz Rezende Pereira, Delfim Soares 
Júnior, Élson de Magalhães Toledo, Maurício Leonardo Aguilar Molina e 
José Antônio Aravena Reyes. O presidente fez o relato dos processos em 
conjunto. Colocados em votação, os pedidos de afastamento para 
capacitação no exterior foram aprovados por 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, onze de junho de dois mil e sete. 

 


