
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora realizada no dia um de 
outubro de dois mil e oito, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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No primeiro dia de outubro de dois mil e oito, 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 Colchete Filho, Eduardo 
Breviglieri Pereira de Castro, Edimar José de Oliveira, Fabiano César 
Tosetti Leal, Flávio de Souza Barbosa, Luis Paulo da Silva Barra, Luiz 
Evaristo Dias de Paiva, Márcio Marangon, Márcio Vicente Rizzo, Maria 
Aparecida Hippert Cintra e Vanderlí Fava de Oliveira; 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 do representante discente Bruno Soares Ribeiro 
de Oliveira, realizou-se uma reunião extraordinária do Conselho de 
Unidade da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de 
Fora. Ordem do dia: Proc. 12.225/2008-36 – Projeto de Criação do 
Instituto de Educação Flexível da UFJF – IEF UFJF. Inicialmente, o 
professor Júlio César Teixeira comunicou a todos que a Faculdade de 
Engenharia recebeu quatro vagas docentes oriundas do projeto de 
expansão da Universidade Federal de Juiz de Fora, sendo duas vagas 
encaminhadas ao Departamento de Estruturas, em função da possível 
criação do Curso de Engenharia Computacional, e duas vagas 
encaminhadas para o Departamento de Hidráulica e Saneamento, em 
função da criação do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. A 
seguir, o diretor comunicou que o Conselho Superior deliberou, em  
reunião no dia trinta de setembro, pela conversão das vagas de professores 
substitutos em professores efetivos, a partir de trabalho a ser desenvolvido 
por comissão criada no âmbito daquele Conselho. O presidente 
comunicou que o processo em discussão, Projeto de Criação do Instituto 
de Educação Flexível da UFJF – IEF UFJF,  foi retirado de pauta na 
reunião do Conselho Superior pelo Reitor em exercício, professor José 
Luiz Rezende Pereira. A seguir, discutiu-se a situação institucional da 
educação a distância na UFJF, deliberando-se por enviar ofício à Reitoria, 
propondo a inclusão em pauta do Conselho Superior do processo 
23071.006346/2007-68, que trata da criação e regulamentação do Núcleo 
de Educação a Distância - NEAD, como passo inicial na busca de uma 
solução para a educação a distância - EAD no âmbito da UFJF. 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, quatro de 
outubro de dois mil e oito. 



 


