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 agosto de dois mil e oito, na sala de reuniões da Faculdade de
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora.
01 Aos vinte e um dias de agosto de dois mil e oito, 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 Fabiano César Tosetti Leal, Flávio de Souza
05 Barbosa, Jorge Mtanios Iskandar Arbach, Luis Paulo da Silva Barra, Luiz
06 Evaristo Dias de Paiva, Márcio Marangon, Márcio Vicente Rizzo, Maria
07 Aparecida Hippert Cintra, Moisés Vidal Ribeiro, Roberta Cavalcanti
08 Pereira Nunes e Vanderlí Fava de Oliveira; dos representantes dos
09 servidores técnico-administrativos em educação Alana Adães de Gouvêa
10 Amaral Tavares e Maria Cristina Monteiro Girardi; e dos representantes
11 discentes Geraldo Fábio Alves de Souza e Hugo Ferreira Nolasco,
12 realizou-se uma reunião ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade
13 de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. I- Aprovação de
14 ata: a ata da reunião do dia sete de agosto de dois mil e oito não foi
15 aprovada, tendo em vista o pedido de inclusão de texto. II– Comunicações
16 da Presidência: II.1– O recurso financeiro da matriz da Faculdade de
17 Engenharia deve se esgotar no mês de setembro de dois mil e oito. II.2– O
18 presidente destacou a importância de cadastro dos vinte e sete laboratórios
19 da Faculdade de Engenharia em formulário próprio – Dim RH – com o
20 objetivo de dimensionar vagas docentes e de servidores técnico21 administrativos em educação. III- Ordem do dia: III.1- XXXI Semana da
22 Engenharia – um a cinco de setembro de dois mil e oito – tema:
23 Engenharia e Desenvolvimento. A semana constará de vinte e três
24 palestras. Colocado em votação, foi aprovada a suspensão das aulas de
25 terça a sexta-feira, no período das dez às vinte e uma horas. As demais
26 aulas, fora deste horário, estão mantidas. III.2- Proc. no 8.213/2008-15 27 Criação do curso de graduação em Engenharia Computacional – Segunda
28 discussão. Após ampla discussão, ficou esclarecido que a sede do curso é
29 na Faculdade de Engenharia, sendo que a Coordenação do Curso
30 funcionará na quarta plataforma, no novo prédio do Mestrado em
31 Modelagem Computacional. Foi, ainda, proposto o desmembramento do
32 Departamento de Estruturas em: Departamento de Estruturas e
33 Departamento de Mecânica Computacional. Foi apresentado proposta que
34 dos cinco novos docentes, três irão para o Departamento de Ciências da
35 Computação, no Instituto de Ciências Exatas, e dois para o futuro
36 Departamento de Mecânica Computacional, na Faculdade de Engenharia.
37 A seguir, foi colocada em votação a proposta como um todo, sendo
38 aprovada a criação do curso em Engenharia Computacional em segunda
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discussão por unanimidade. III.3- Planejamento da Faculdade de
Engenharia dois mil e oito a dois mil e doze com finalidade de integrar o
Plano de Desenvolvimento Institucional da UFJF. O plano foi apresentado
pelo presidente. Seguiu-se amplo debate. Foram apresentados vários
destaques, sendo a proposta aprovada com os destaques e com o
compromisso da Direção de disponibilizar o plano na página da
Faculdade de Engenharia na Internet. III.4- Criação da Comissão Própria
de Avaliação – CPA – da UFJF. O presidente comunicou que o Conselho
Superior da UFJF criou a Comissão Própria de Avaliação - CPA - com a
finalidade de fazer um controle interno da qualidade do ensino no âmbito
da UFJF. A Comissão terá onze membros. O senhor presidente relatou
que se trata de um importante instrumento interno para acompanhar a
qualidade do ensino por disciplinas, departamentos, cursos, unidades e
setores da Universidade. Foi deliberado, que após a definição pela
Administração Superior, a Direção fará ampla divulgação do calendário
eleitoral. III.5- Proc. no 10.177/2008-41 – Aprovação ad referendum de
licença para pós-doutorado sênior em Engenharia de Estruturas e
Matemática Aplicada – Afonso Celso de Castro Lemonge – um de agosto
de dois mil e oito a trinta e um de julho de dois mil e nove. Referendado.
III.6- Proc. no 9.864/2008-14 – Aprovação ad referendum de licença para
capacitação no exterior – Augusto Santiago Cerqueira – Suíça – vinte e
sete de agosto a onze de setembro de dois mil e oito. Referendado. III.7Congresso Brasileiro de Automática – CBA, de catorze a dezessete de
setembro de 2008, com programação no sítio www.cba2008jf.com.br. Foi
deliberado que em função da contenção de despesas, a Faculdade irá
envidar esforços para ajudar o evento buscando apoio junto à Reitoria.
III.8- Proc. 10466/2008-11 - Departamento de Energia Elétrica - Seleção
de professor substituto para as disciplinas Estabilidade de Sistemas
Elétricos de Potência e Sobretensões em Sistemas Elétricos de Potência.
Aprovado. III.9- Proc. 10.351/2008-56 - Vanderlí Fava de Oliveira Licença para capacitação no exterior - Burgos, Espanha - um a sete de
setembro de dois mil e oito. Aprovado. IV– Assuntos gerais: O professor
Vanderlí Fava de Oliveira comunicou a todos que a proposta de mestrado
em Engenharia de Produção não foi aprovada pela CAPES, devido à
produção científica estar abaixo do exigido pelo Comitê Julgador, apesar
da excelente avaliação da proposta acadêmica. A equipe proponente do
mestrado em Engenharia de Produção recebeu o incentivo do Conselho de
Unidade da Faculdade de Engenharia para a reapresentação do projeto em
data futura. 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, quinze de setembro de dois mil e oito.

