Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada no dia vinte e
oito de junho de dois mil e sete, na sala de reuniões da Faculdade de
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora.
01 Aos vinte e oito de junho de dois mil e sete, às quatorze horas e quinze
02 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, Edimar José de Oliveira, Fabiano César
06 Tosetti Leal, Hélio Antônio da Silva, Jorge Mtanios Iskandar Arbach,
07 Julio Cesar Ribeiro Sampaio, Luis Paulo da Silva Barra, Márcio Vicente
08 Rizzo, Marcos Martins Borges, Maria Teresa Gomes Barbosa, Paulo
09 Roberto Miana e Vanderlí Fava de Oliveira; dos representantes dos
10 servidores técnico-administrativos em educação Alana Adães de Gouvêa
11 Amaral Tavares e Maria Cristina Monteiro Girardi; e dos representantes
12 discentes Bruno Ribeiro Soares de Oliveira, Douglas Montes Barbosa e
13 Geraldo Fábio Alves de Souza realizou-se mais uma reunião ordinária do
14 Conselho de Unidade da Faculdade de Engenharia da Universidade
15 Federal de Juiz de Fora. Iniciando a reunião, o presidente solicitou a
16 exclusão do processo 5.318/2007-23 e a inclusão na pauta dos processos
17 5.675/2007-91; 10.651/2002-40 e 5.831/2007-14. A solicitação de
18 exclusão e inclusão na pauta dos processos citados foi aprovada por
19 unanimidade. O primeiro item da pauta, aprovação de atas das reuniões
20 dos dias quinze de maio de dois mil e sete e trinta de maio de dois mil e
21 sete. Ambas as atas foram aprovadas pela unanimidade dos presentes. O
22 segundo item da pauta, comunicações: II.1 – Foi comunicado aos
23 presentes a transferência do Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia da
24 Faculdade de Engenharia para nova sede, situada à Avenida Barão do Rio
25 Branco, 3460, no próximo dia dezessete de agosto de dois mil e sete. II.2
26 – Foi comunicado que na reunião do Conselho Superior do dia vinte e
27 sete de junho de dois mil e sete, foi decidido que: “Esse conselho decide
28 que a forma de deliberação (plebiscito ou outros) sobre a possibilidade ou
29 não de aderir ao REUNI, seja feita no próprio Conselho Superior, após
30 amplo debate sobre o tema.” O terceiro item da pauta, ordem do dia: III.1
31 – Criação de novos cursos de graduação em Engenharia. Foi discutida a
32 implantação dos cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia
33 Computacional e de um novo curso a ser desmembrado do curso de
34 Engenharia Elétrica. III.2 – Edital 01/2007 da Faculdade de Engenharia –
35 Apoio aos Cursos de Graduação. Foi proposto pelo presidente o
36 lançamento de edital com aporte de dez mil reais para cada um dos cursos
37 de graduação sediados na Faculdade de Engenharia, com recursos
38 provenientes dos cursos de especialização. A proposta foi aprovada pela
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unanimidade dos presentes. III.3 – Homenagens com a Medalha Clorindo
Burnier. O conselho, por unanimidade, decidiu por fazer as indicações
dos homenageados em uma próxima reunião. III.4 – Processo no
5.357/2007-21 – Álvaro Façanha de Almeida Mota requer progressão
funcional da classe de professor assistente quatro para adjunto um. O
Conselho de Unidade indicou, por unanimidade, os professores Julio
Cesar Ribeiro Sampaio e Antônio Ferreira Colchete Filho,
respectivamente, membros titular e suplente da comissão de avaliação
docente. III.5 – Processo 4.458/2007-84 – Rogério Amorim do Carmo
requer progressão funcional da classe de professor assistente quatro para
adjunto um. O professor Marcos Martins Borges foi o relator. Colocado
em votação, a progressão foi aprovada com uma abstenção. III.6, III.7,
III.8, III.9, III.10 e III.11 – Processo 5.347/2007-95 – Professor José Luiz
Rezende Pereira solicita autorização para capacitação no exterior, Tampa,
Estados Unidos da América, de vinte e dois a trinta de junho de dois mil e
sete; Processo 5.266/2007-95 - Professor Carlos Augusto Duque solicita
autorização para capacitação no exterior, Tampa, Estados Unidos da
América, de vinte e quatro a vinte e oito de junho de dois mil e sete;
Processo 5.405/2007-81 - Professora Maria Aparecida Hippert Cintra
solicita autorização para capacitação no exterior, Coimbra, Portugal, de
dois a oito de setembro de dois mil e sete; Processo 5.384/2007-01 Professora Roberta Cavalcanti Pereira Nunes solicita autorização para
capacitação no exterior, Coimbra, Portugal, de dois a oito de setembro de
dois mil e sete; Processo 5.494/2007-65 - Professor Romir Soares de
Souza Filho solicita autorização para capacitação no exterior, Coimbra,
Portugal, de dois a oito de setembro de dois mil e sete. Processo
5.675/2007-91 - Professor Clóvis Neumann solicita autorização para
capacitação no exterior, Coimbra, Portugal, de dois a oito de setembro de
dois mil e sete. Colocados em discussão em conjunto, os processos de
autorização para capacitação no exterior foram aprovados por
unanimidade. III.12 – Processo 10.651/2002-40 – Curso de
Especialização em Ergonomia. Aprovado com uma abstenção. III.13 –
Processo 5.831/2007-14 – Solicitação de abertura de seleção de professor
substituto para o Departamento de Arquitetura e Urbanismo. O professor
Jorge Mtanios Iskandar Arbach foi o relator. Colocado em votação, a
solicitação foi aprovada por unanimidade. III.14 – O Diretório Acadêmico
de Engenharia interpôs recurso contra decisão do Departamento de
Engenharia de Produção. O presidente solicitou que o recurso deve ser
formulado por escrito. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente
deu 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, quatorze de julho de dois mil e sete.

