Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora realizada no dia sete de
agosto de dois mil e oito, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia da
Universidade Federal de Juiz de Fora.
01 Aos sete dias de agosto de dois mil e oito, 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 Edimar José de Oliveira, Fabiano César
05 Tosetti Leal, Flávio de Souza Barbosa, Jorge Mtanios Iskandar Arbach,
06 Julio Cesar Ribeiro Sampaio, Luis Paulo da Silva Barra, Luiz Evaristo
07 Dias de Paiva, Márcio Marangon, Márcio Vicente Rizzo e Maria
08 Aparecida Hippert Cintra; dos representantes dos servidores técnico09 administrativos em educação Alana Adães de Gouvêa Amaral Tavares e
10 Maria Cristina Monteiro Girardi; e dos representantes discentes Bruno
11 Soares Ribeiro de Oliveira, Helena Tuler Creston e Hugo Ferreira
12 Nolasco, realizou-se uma reunião ordinária do Conselho de Unidade da
13 Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. I14 Aprovação de atas: as atas das reuniões dos dias cinco de junho e três de
15 julho de dois mil e oito foram aprovadas. II – Comunicações da
16 Presidência: II.1 - Todos os professores, servidores técnico17 administrativos em educação e alunos estão convidados para compartilhar
18 o aniversário da Faculdade de Engenharia, na sexta-feira, dia 15 de
19 agosto, às 20 horas, no Anfiteatro – noventa e quatro anos. II.2 - O curso
20 de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental foi aprovado pelo
21 CONSU, entrando nos Programas de Ingresso UFJF 2009. III - Ordem do
22 dia: III.1 Ministério Público Federal – Recomendação 002/2008. Os
23 diretores de unidade comunicaram ao Reitor que todos os professores têm
24 ciência de suas obrigações funcionais. O Reitor, a seguir, encaminhou
25 ofício ao Ministério Público Federal com a resposta coletiva das Direções.
26 O professor Luiz Evaristo Dias de Paiva, chefe do Departamento de
27 Hidráulica e Saneamento, solicitou que constasse em ata que deu
28 conhecimento aos membros do citado departamento da recomendação do
29 Ministério Público Federal em reunião no dia cinco de agosto último. III.
30 2 – ENADE 2008 – Arquitetura e Engenharias – Inscrições de um a trinta
31 e um de agosto de dois mil e oito e prova no dia nove de novembro de
32 dois mil e oito. Ficou decidido que a inscrição dos alunos é de
33 responsabilidade dos coordenadores de curso de graduação. III.3 – Proc.
34 no 8.213/2008-15 – Criação do curso de graduação em Engenharia
35 Computacional – esclarecimentos. O professor Luis Paulo da Silva
36 Barra esclareceu que dos cinco docentes que o curso de Engenharia
37 Computacional faz jus, dentro do Plano de Expansão da UFJF, a proposta,
38 já aprovada pelo Departamento de Estruturas, é que três sejam alocados
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no Departamento de Ciências da Computação e dois no Departamento de
Estruturas. Falou que o ideal é a expansão física do curso seja feita junto
ao novo prédio do mestrado de Modelagem Computacional, e que o curso
está aberto à participação de todos os docentes da Faculdade – da
Arquitetura e Urbanismo, da Engenharia Civil, da Engenharia Elétrica e
da Engenharia de Produção. O professor Júlio César Teixeira afirmou que
não vê problema na redistribuição das vagas docentes, desde que
aprovadas pelo Conselho de Unidade quando da aprovação do curso.
Disse, ainda, que o Conselho não pode garantir a expansão como
solicitado, pois depende de definições futuras do REUNI. No entanto, o
professor Júlio César Teixeira acha importante a criação do Departamento
de Engenharia Computacional e da Coordenação do Curso na Faculdade
de Engenharia logo após a implantação do curso. O professor Luis Paulo
da Silva Barra ficou de complementar as informações no processo e
encaminhá-lo novamente ao Conselho de Unidade. O professor Júlio
César Teixeira afirmou não ter nenhuma dúvida que trata-se de um curso
de Engenharia. III.4 - Bolsa de Iniciação Científica da Faculdade de
Engenharia – segunda edição – 2008/2009. O Conselho aprovou o
oferecimento de dez bolsas para professores da Arquitetura e das
Engenharias no valor de duzentos reais por mês, desde que o docente não
tenha ganho bolsa PIBIC ou BIC, e que comprove a conclusão de trabalho
relativo a eventual bolsa da primeira edição – 2007/2008. Os professores
devem fazer a seleção, encaminhar o nome do bolsista por meio do
formulário PROVOQUE à PROPESQ, e após dar entrada com a
documentação na Direção até trinta e um de agosto. Início da bolsa no dia
um de setembro. III.5 - Indicação ad referendum de membros para a
Comissão do Uso do Solo - COMUS e o Conselho Municipal de
Habitação – CMH. III.5.a - COMUS: titular Pedro de Novais Lima Júnior
e suplente Márcio Marangon. III.5.b - CMH: titulares Letícia Zambrano
(Arquitetura) e Mário Nalon de Queiroz (Engenharia); e suplentes Pedro
de Novais Lima Junior (Arquitetura) e Pedro Kopschitz Xavier Bastos
(Engenharia). Nomes referendados. III.6 - Criação de Comissão para
Regulamentar Estágios Curriculares. Aprovada comissão de seis
membros: quatro docentes da Arquitetura e Urbanismo, Engenharias
Civil, Elétrica e Produção e dois discentes. Indicação até trinta e um de
agosto. III.7 - Proc. no 9.482/2008-91 – Criação do Laboratório de
Hidráulica Fluvial e Qualidade da Água (LAHQUA). Aprovado, com o
nome Laboratório de Hidrodinâmica Fluvial e Qualidade Ambiental
(LAHQUA). Ficou aprovado que o Laboratório irá ocupar o segundo
andar do galpão da Engenharia Civil. III.8 - Proc. no 9.481/2008-46 –
Aprovação ad referendum de licença para capacitação no exterior - Luiz
Evaristo Dias de Paiva – Cartagena, Colômbia – 1 a 7 de setembro de
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2008. Referendado. III.9 - Proc. no 9.361/2008-49 – Aprovação ad
referendum de licença para capacitação no exterior – Pedro Gomes
Barbosa – Bogotá, Colômbia – 13 a 16 de agosto de 2008. Referendado.
III.10 - Consulta sobre o local ideal para colocar os livros adquiridos em
2008. Devido à insegurança da Biblioteca Setorial, o Conselho optou por
deixar os novos livros na Biblioteca Central. IV – Assuntos Gerais: O
Ministério Público Estadual solicitou o encaminhamento das queixas
sobre o trote para aquele órgão para a abertura de processos. O presidente
alertou que já recebeu uma queixa de aluno calouro da Engenharia
Elétrica que, até o momento, não se identificou. Caso o estudante venha a
se identificar, será aberta Comissão de Sindicância, cuja conclusão será
encaminhada ao Ministério Público Estadual. O presidente solicitou à
representação estudantil que continue ajudando a Direção no combate ao
trote truculento, preconceituoso, violento e desrespeitoso. Nada mais
havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a reunião, lavrando a presente ata. Juiz de Fora, dezessete
de agosto de dois mil e oito.

