
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora realizada no dia vinte e 
quatro 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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Aos vinte e quatro dias de outubro de dois mil e oito, às nove 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 Carlos Juarez Velasco, Edimar José de 
Oliveira, Fabiano César Tosetti Leal, Fernando Marques de Almeida 
Nogueira, Flávio de Souza Barbosa, Henrique Antônio Carvalho Braga, 
Jorge Mtanios Iskandar Arbach, José Homero Pinheiro Soares, Julio 
Cesar Ribeiro Sampaio, Luis Paulo da Silva Barra, Luiz Evaristo Dias de 
Paiva, Márcio Marangon, Maria Aparecida Hippert Cintra, e Vanderlí 
Fava de Oliveira; dos representantes dos servidores técnico-
administrativos em educação Alana Adães de Gouvêa Amaral Tavares e 
Maria Cristina Monteiro Girardi; e do representante discente Bruno 
Ribeiro Soares de Oliveira, realizou-se uma reunião ordinária do 
Conselho de Unidade da Faculdade de Engenharia da Universidade 
Federal de Juiz de Fora. Iniciando a reunião, o presidente solicitou 
autorização para inclusão como primeiro item de pauta, a expansão de 
vagas de graduação para dois mil e nove, em primeira discussão. I- 
Aprovação de atas: as atas das reuniões dos dias vinte e um de agosto, 
vinte e três de setembro e um de outubro de dois mil e oito foram 
aprovadas. II– Comunicações da Presidência: II.1– A comissão do 
Conselho Universitário responsável pela conversão de vagas de 
professores substitutos em equivalentes não conseguiu avançar até a 
presente data. III- Ordem do dia: III.1- Expansão de vagas em dois mil e 
nove, primeira discussão. O presidente lembrou a todos que a Faculdade 
assumiu o compromisso perante o Conselho Superior – CONSU de abrir 
cem vagas nos cursos de graduação no ano de dois mil e nove. A título de 
sugestão, como base para uma discussão preliminar, apresentou a seguinte 
proposta:  Arquitetura e Urbanismo mais dez vagas no ingresso e um 
docente;  Engenharia de Produção = mais dez vagas no ingresso e um 
docente;  Engenharia Elétrica = mais trinta vagas no ingresso e quatro 
docentes; Engenharia Mecânica = mais cinqüenta vagas no ingresso e seis 
docentes;  Engenharia Computacional = dois docentes;  Engenharia 
Sanitária e Ambiental = dois docentes. A seguir, o presidente solicitou 
que os chefes de Departamento levassem esta proposta para debate para 
uma segunda discussão a realizar-se em fins de novembro próximo. III.2- 
Proc. no 13.111/2008-11 -   Professor Rogério Amorim do Carmo solicita 
licença para pós-graduação – doutorado no Programa de Pós-Graduação 
em Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no período de 
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dois de março a trinta e um de agosto de dois mil e nove. Processo 
relatado pelo professor Jorge Mtanios Iskandar Arbach. Colocado em 
votação, a licença foi aprovada por unanimidade.  III.3- Proc. no 

18.210/2008-73 - Professor Mauro Santoro Campello solicita progressão 
vertical de professor assistente quatro para adjunto um. Processo relatado 
pelo professor Jorge Mtanios Iskandar Arbach. Colocado em votação, a 
progressão foi aprovada com duas abstenções. III.4- Proc. no 12.821/2008-
16 – Abertura de concurso público de provas e títulos para duas vagas de 
docente efetivo no Departamento de Hidráulica e Saneamento. Processo 
relatado pelo professor Luiz Evaristo Dias de Paiva. Colocado em 
votação, o concurso foi aprovado por unanimidade. III.5- Proc. no 

12.349/2008-11 – Mudança do nome do Departamento de Hidráulica e 
Saneamento para Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Processo relatado pelo professor Luiz Evaristo Dias de Paiva. Colocado 
em votação, a proposta de troca de nome do departamento foi aprovada 
por unanimidade. III.6– Apresentação das propostas de atualização 
curricular dos cursos de Engenharia. O professor Fabiano César Tosetti 
Leal apresentou as mudanças do curso de Engenharia Civil. O professor 
Vanderlí Fava de Oliveira apresentou as mudanças do curso de 
Engenharia de Produção. O professor Carlos Juarez Velasco apresentou as 
mudanças do curso de Engenharia Elétrica. O professor José Homero 
Pinheiro Soares apresentou as mudanças do curso de Engenharia Sanitária 
e Ambiental. Ao fim, o presidente considerou que a apresentação deu 
publicidade às mudanças, parabenizou os senhores coordenadores e 
solicitou o encaminhamento dos processos para o Conselho de Graduação 
da Universidade Federal de Juiz de Fora. III.7- Proc. no 12.364/2008-60 – 
Mauro Santoro Campello – Aprovação ad referendum de licença para 
capacitação no exterior – II Fórum Luso Brasileiro de Arqueologia 
Urbana – Portugal – sete a dezenove de outubro de dois mil e oito. 
Referendado. III.8- Proc. no 12.693/2008-19 – Departamento de Estruturas 
– Aprovação ad referendum de abertura de seleção pública de professor 
substituto para o conjunto de disciplinas Fundações, Concreto I e 
Concreto II. Referendado. IV– Assuntos gerais: IV.1- O presidente propôs 
uma moção de aplauso ao corpo docente do Curso de Engenharia de 
Produção pela conquista do conceito quatro estrelas na publicação Guia 
do Estudante da Editora Abril. IV.2- O professor Flávio de Souza Barbosa 
agradeceu o apoio de toda a Faculdade por ocasião da realização do 
quarto concurso de estruturas, que obteve repercussão na imprensa 
nacional. 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 novembro de dois mil e oito. 

 


