
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora realizada no dia três de 
junho de dois mil e nove, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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No dia três de junho de dois mil e nove, 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 André Luis Marques Marcato, Eduardo 
Breviglieri Pereira de Castro, Fabiano César Tosetti Leal, Flávio de Souza 
Barbosa, Hélio Antônio da Silva, José Homero Pinheiro Soares, Julio 
Cesar Ribeiro Sampaio Luis Paulo da Silva Barra, Luiz Evaristo Dias de 
Paiva, Márcio Vicente Rizzo, Maria Aparecida Steinherz Hippert, 
Michele Cristina Resende Farage, Miguel Paoliello Pimenta, Moisés 
Vidal Ribeiro, Patrícia Menezes Maya Monteiro e Pedro Gomes Barbosa;
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 da representante discente Paula 
Salomão Martins, realizou-se mais uma reunião ordinária do Conselho de 
Unidade da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de 
Fora. I- APROVAÇÃO DE ATA: Ata de 7 de maio de 2009. Ata 
aprovada com uma abstenção. II- COMUNICAÇÕES DA 
PRESIDÊNCIA: II.1. Professor equivalente. Nas próximas duas semanas, 
deve terminar a Coleta de Dados. II.2. Estudo de concepção da ampliação 
da Faculdade de Engenharia. O arquiteto Cláudio Mafra ainda não iniciou 
nenhum estudo sobre a expansão da Faculdade de Engenharia, tendo 
marcado o mês de julho para iniciar o estudo de concepção. II.3. Valor da 
passagem do transporte coletivo urbano: Nos próximos dias, o prefeito 
Custódio de Mattos deverá decretar a passagem em R$ 1,80 com uma 
carga tributária de 13,65%. Mais uma vez, como representante da 
Faculdade de Engenharia no Conselho Municipal de Transportes, apelei 
ao prefeito solicitando a redução da carga tributária para 8,65%. O 
prefeito não atendeu ao pleito e submeteu o valor de R$ 1,80 ao Conselho 
Municipal de Transportes. O valor de R$ 1,80 foi rejeitado pelo Conselho 
na noite de ontem. III- ORDEM DO DIA: III.1. Aprovação ad 
referendum de nome para o Anfiteatro da Faculdade de Engenharia –
“Anfiteatro Christiano Degwert”. O presidente fez a leitura da bibliografia 
do professor Christiano Degwert. Após a leitura, colocada em votação, foi 
aprovado a proposta de designação do Anfiteatro como “Anfiteatro 
Christiano Degwert”. III.2. Expansão quantitativa e qualidade na 
Universidade pública. O presidente se manifestou que, em sua opinião, 
a expansão quantitativa da Universidade pode levar, não quer dizer que 
vai levar, a perda de qualidade da Universidade pública. Os alunos podem 
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vir a aprender muito pouco e serem repetidas vezes reprovados, até que 
cheguem em uma idade em que são obrigados a trabalhar, levando a uma 
aumento da evasão. Tudo dependerá da gestão nos próximos semestres. 
Na dimensão acadêmica, é importante a ampliação do número de salas de 
aula, de laboratórios, de livros nas bibliotecas, porém é fundamental ter-se 
professores e servidores motivados, preparados e abertos ao uso de novas 
metodologias de ensino. Na dimensão administrativa, haverá a 
necessidade da melhoria da gestão do espaço físico pela Direção e dos 
recursos humanos pelos departamentos. Na dimensão institucional, é 
necessário que a Administração da UFJF defina políticas claras para a 
graduação no âmbito da UFJF, que enxerguem além da simples ampliação 
de vagas como, por exemplo, a regulamentação dos bacharelados 
interdisciplinares. III.3. Proc. n. 6.033/2009-71 – Coordenação do Curso 
de Arquitetura e Urbanismo solicita a ampliação do numero de vagas de 
ingresso de 50 para 60 vagas anuais. Relator: professor Julio Cesar 
Ribeiro Sampaio. Aprovado por unanimidade.  III.4. Proc. n. 6.639/2009-
15 – Coordenação do Curso de Engenharia de Produção solicita a 
ampliação do numero de vagas de ingresso de 40 para 60 vagas anuais. 
Relator: professor Eduardo Breviglieri Pereira de Castro. O professor 
André Luis Marques Marcato questionou o presidente sobre o fato do 
curso de Engenharia de Produção estar expandindo dez vagas acima do 
previsto no projeto REUNI e solicitou que o projeto fosse aprovado mas 
que a origem das vagas fosse explicitada. Ou seja, para que esta expansão 
pudesse ser aprovada algum outro curso deveria ceder as vagas 
necessárias ao Curso de Engenharia de Produção. O presidente consultou 
o professor José Homero Pinheiro Soares, coordenador do Curso de 
Engenharia Sanitária e Ambiental, se o Curso de Engenharia Sanitária e 
Ambiental concordava em ceder dez (10) vagas da sua expansão 
projetada. O professor José Homero Pinheiro Soares aprovou a cessão de 
vagas. A seguir, o presidente colocou o projeto em votação sendo 
aprovado por unanimidade. O professor André Luis Marques Marcato 
solicitou que a cessão de vagas conste de forma clara na ata da reunião de 
modo a salvaguardar o projeto de expansão dos demais cursos. III.5. 
Terceira edição do Programa de Bolsas de Iniciação Científica da 
Faculdade de Engenharia – 2009/2010 – 12 bolsas. Relator: professor 
Júlio César Teixeira. Aprovada a concessão de bolsas para o período de 
julho de 2009 a junho de 2010. III.6. Homenagens com a Medalha 
Clorindo Burnier 2009 – 1ª discussão. Ficou acertado entre os presentes 
que a indicação de nomes para homenagens ocorrerá na reunião ordinária 
do Conselho de julho próximo. III.7. Proc. n. 1.829/2008-57 – Aprovação 
ad referendum do Projeto de Extensão: Informação em Habitação –
Núcleo INFOHAB Juiz de Fora - Profª. Maria Aparecida Steinherz 
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Hippert. Referendado. III.8. Proc. n. 5.810/2009-61 – Aprovação ad 
referendum de autorização para capacitação no exterior do professor 
Paulo Augusto Nepomuceno Garcia, de 30 de maio a 9 de junho, em San 
Francisco, USA, em Missão Técnica de Parques Tecnológicos. 
Referendado. III.9. Proc. n. 6.609/2009-09 – Aprovação ad referendum de 
autorização para capacitação no exterior do professor Afonso Celso de 
Castro Lemonge, de 1 a 5 de junho, em Lisboa, Portugal, no 8th World 
Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. Referendado. 
III.10. Proc. n. 6.022/2009-91 – Aprovação ad referendum de autorização 
para capacitação no exterior da professora Letícia Maria de Araújo 
Zambrano, de 11 a 21 de junho, em Delft, Holanda, no 3rd International 
Conference on Smart and Sustanaible Built Environmental. Referendado. 
III.11. Proc. n. 6.465/2009-82 – Aprovação ad referendum de autorização 
para capacitação no exterior da professora Michele Cristina Resende 
Farage, de 5 de julho a 6 de agosto, em Cergy Pointoise, França, em 
Missão Técnica à Université de Cergy Pointoise. Referendado. III.12. 
Proc. n. 6.469/2009-61 – Aprovação ad referendum de autorização para 
capacitação no exterior do professor Flávio de Souza Barbosa, de 5 de 
julho a 6 de agosto, em Cergy Pointoise, França, em Missão Técnica à 
Université de Cergy Pointoise. Referendado. III.13. Proc. n. 6.472/2009-
84 – Aprovação ad referendum de autorização para capacitação no 
exterior do professor Julio Cesar Ribeiro Sampaio, de 28 de agosto a 7 de 
setembro, em Freiburg, Alemanha, no XIV TICCIH Congress 2009. 
Referendado. III.14. Proc. n. - Solicitação de abertura de processo de 
seleção para professor visitante para o Mestrado de Modelagem 
Computacional. Relator: professor Luis Paulo da Silva Barra. Aprovado 
por unanimidade. III.15. Impacto Cruzado da criação de Novos Cursos.
Ficou acertado que o Grupo de Trabalho de Ensino, que reúne os 
coordenadores de cursos de graduação, fará reuniões com os chefes de 
departamento, nas quais cada coordenador apresentará o impacto da 
expansão ou criação do curso sob sua responsabilidade nos departamentos 
envolvidos. Os coordenadores de curso assumiram o compromisso de 
enviar, por meio eletrônico, a grade curricular dos cursos para a Direção 
até dia 30 de junho de 2009. 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, seis de junho de dois mil e nove. 
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