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 novembro 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 dias de novembro 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 Antônio Eduardo Polisseni, Antônio Ferreira
05 Colchete Filho, Carlos Juarez Velasco, Cezar Henrique Barra Rocha,
06 Fabiano César Tosetti Leal, Julio Cesar Ribeiro Sampaio, Luis Paulo da
07 Silva Barra, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Márcio Vicente Rizzo, Marcos
08 Martins Borges e Paulo Roberto Miana; dos representantes dos servidores
09 técnico-administrativos em educação Alana Adães de Gouvêa Amaral
10 Tavares, Maria Cristina Monteiro Girardi e Sebastião Luiz de Aquino
11 Girardi; e dos representantes discentes Bruno Ribeiro Soares de Oliveira,
12 Douglas Montes Barbosa e Hugo Ferreira Nolasco realizou-se uma
13 reunião ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de Engenharia da
14 Universidade Federal de Juiz de Fora. Iniciando a reunião, o senhor
15 presidente solicitou a inclusão na pauta do processo 12.377/2007-58. O
16 pedido de inclusão do processo na pauta foi aprovado por unanimidade. I
17 - Aprovação de ata de reunião anterior: I.1 – A ata da reunião do dia
18 dezoito de outubro de dois mil e sete foi aprovada sem correções. II 19 Ordem do dia: II.1 – Processo 578/2007-11 – Criação do Núcleo de
20 Assistência Social da Faculdade de Engenharia – NASFE. O senhor
21 presidente apresentou a proposta de criação do núcleo. Os conselheiros
22 solicitaram que a proposta do regimento já deveria ter sido encaminhada
23 com antecedência para análise. Diante da solicitação, o senhor presidente
24 retirou o processo de pauta. II.2 – Processo 12.340/2004-87 – Proposta de
25 reoferecimento do Curso de Especialização em Análise Ambiental. O
26 relator foi o professor Cezar Henrique Barra Rocha, coordenador do
27 curso, que esclareceu que a carga horária total do curso será ampliada das
28 atuais trezentos e noventa horas aula para quatrocentos e quarenta horas
29 aula, com a inclusão dos módulos Geomorfologia e Meio Ambiente,
30 Direito Ambiental, Economia do Meio Ambiente e Educação Ambiental.
31 O presidente acrescentou que mantinha a proposta do semestre passado de
32 reduzir as taxas de quarenta para trinta por cento, a saber, quinze por
33 cento para a Universidade Federal de Juiz de Fora, dez por cento para a
34 Faculdade de Engenharia e cinco por cento para a FADEPE, competindo
35 à Universidade a decisão final. Colocada em discussão, a proposta de
36 reoferecimento do curso, com a redução de taxas, foi aprovada por
37 unanimidade dos presentes. II.3 – Processo 4.680/2007-87 – Proposta de
38 reoferecimento do Curso de Especialização em Engenharia de Produção.

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

O relator foi o professor Marcos Martins Borges que esclareceu que o
curso não foi oferecido no semestre passado em função de uma procura
insuficiente. Esclareceu, ainda, que o curso, no reoferecimento, não sofreu
nenhuma alteração. Colocada em votação, a proposta de reoferecimento
do curso, com a redução de taxas, foi aprovada com uma abstenção. II.4
– Processo 7.356/2007-11 – Patrícia Menezes Maya Monteiro solicita a
progressão funcional da classe de professor assistente quatro para a classe
de professor adjunto um. O relator foi o professor Marcos Martins Borges
que esclareceu que, apesar da professora não ser portadora do título de
doutor, já fez exame de qualificação de doutorado e foi aprovada.
Colocada em votação, a proposta de progressão foi aprovada com uma
abstenção. II.5 - Processo 12.161/2007-92 – Solicitação de abertura de
curso intensivo em Saneamento Básico. O professor Luiz Evaristo Dias
de Paiva foi o relator. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por
unanimidade. II.6, II.7, II.8 – Ad referendum Antônio Ferreira Colchete
Filho, Raquel Dias Vieira Braga e Moisés Vidal Ribeiro - Capacitação no
exterior. As propostas foram discutidas em conjunto, sendo todas
referendadas por unanimidade. II.9 – Estabelecimento de meta para o ano
de 2008. Após ampla discussão, foi aprovada por unanimidade que a meta
para 2008 será: “Planejar, de forma participativa e comprometida, a
expansão da Faculdade de Engenharia, no ensino de graduação e de pósgraduação, com qualidade”. A Faculdade de Engenharia assumiu o
compromisso de abrir cem novas vagas no ano de dois mil e nove, cem
novas vagas no ano de dois mil e dez, cem novas vagas no ano de dois mil
e onze, e noventa novas vagas no ano de dois mil e doze, totalizando, ao
final de cinco anos, trezentas e noventa novas vagas de graduação, desde
que a Faculdade receba os recursos humanos e financeiros necessários à
expansão. II.10 – Processo 12.377/2007-58 – Solicitação de abertura de
curso intensivo em Topografia II. O professor Cezar Henrique Barra
Rocha foi o relator. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por
unanimidade. III - Assuntos Gerais: III.1 - Processo 5.543/2007-60 –
Primeira avaliação de estágio probatório da professora Letícia Maria de
Araújo Zambrano. O senhor presidente deu conhecimento a todos que a
referida avaliação foi aprovada por Comissão do Departamento de
Arquitetura e Urbanismo e pela Coordenação do referido Curso, que
ouviu o corpo discente, obtendo aprovação unânime de todos os
avaliadores. III.2 – O senhor presidente lembrou aos senhores chefes de
Departamento a necessidade de renovação dos contratos dos professores
substitutos que forem de interesse dos Departamentos. Nada mais
havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a reunião. Juiz de Fora, dezessete de dezembro de dois mil
e sete.

