
ATA DA REUNIÃO 01/2013 DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE          

ENGENHARIA CIVIL DA FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ          

DE FORA, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE JULHO DE 2013. Aos vinte e seis dias do                 

mês de julho de 2013, às 14:30 horas, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de               

Engenharia Civil, na sala da Congregação da Faculdade de Engenharia da UFJF, sob a             

presidência do Coordenador do Curso, professor Luiz Evaristo Dias de Paiva, com a presença             

de seus membros, os professores Maria Aparecida Steinherz Hippert, George Ainsworth e           

Flávio Barbosa. Iniciando a reunião, o prof. Flavio informou que precisaria se ausentar tendo             

em vista outra reunião anteriormente agendada. No primeiro item de pauta “Aprovação           

da Ata da última reunião”, foi entregue aos presentes a cópia impressa da ata, que após               

lida e feitas as alterações foi aprovada por unanimidade. Passando ao segundo item de             

pauta “Alteração do pré-requisito da Disciplina ESA011 Fundamentos de Segurança         

no Trabalho”, o prof. Evaristo fez uma breve exposição do tema. A prof. Aparecida             

argumentou que acreditava tratar-se de uma mudança curricular e que conforme programa           

de trabalho anteriormente traçado para o NDE o assunto deveria ser abordado em nova data              

junto à reforma curricular do curso de Engenharia Civil. A proposta foi acatada pelos demais e               

não foi discutida. No terceiro item de pauta: “Apreciação da proposta de reformulação            

de TFC”. O professor Evaristo entregou aos presentes a proposta de reformulação do TFC             

elaborada por uma Comissão criada no âmbito do colegiado do curso de Engenharia Civil a              

partir das considerações anteriormente feitas pelo NDE. Após ampla discussão foram feitas           

as alterações referentes às exigências para professor orientador e co-orientador,         

composição da banca examinadora e número máximo de orientandos a proposta foi           

aprovada. Para a próxima reunião do NDE ficou decidido tratar do tema estágio. Encerrada a              

reunião às 15h45, eu, Aparecida Hippert, lavrei a presente ata a qual dato e assino e, se                

aprovada, será assinada por todos os presentes. Juiz de Fora, 26 de julho de 2013.
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