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A HORA DE PRATICAR A CIDADANIA UNIVERSITÁRIA 

 
 Antes de ser Estudante, Técnico-Administrativo ou Professor 
todos os que pertencem à comunidade da UFJF são cidadãos 
universitários dotados dos mesmos direitos e deveres 
fundamentais inerentes a um estado democrático. O exercício da 
cidadania universitária tem dentre os seus valores mais caros a 
responsabilidade pela preservação e pelo aprimoramento da 
democracia na Instituição, que se manifesta em sua plenitude com 
a eleição direta dos dirigentes universitários. 
 Nestas duas últimas semanas de maio todos terão a 
oportunidade de eleger, pelo voto paritário, a chapa de Reitor e 
Vice para o próximo quadriênio (2002/2006). A existência de chapa 
única (composta pela atual Reitora e Vice-Reitor) em nada empana 
ou diminui a necessidade de exercício do voto. Tal situação, hoje, 
expressa um estágio no qual todas as forças que poderiam lançar 
candidaturas compreendem a capacidade de representação que a 
chapa Compromisso Público tem em relação ao que se quer para 
a UFJF nos próximos quatro anos. Mesmo assim a participação da 
comunidade deve se dar com a mesma intensidade, visto que, uma 
eleição não começa nem termina no voto. Este processo envolve 
debates de idéias, construção de propostas e cobrança de 
posicionamentos, entre outros, que são tão ou mais importantes 
que o ato do voto. 

 Particularmente, na Engenharia esta oportunidade é dupla, 
visto que, será eleita, também, pelo voto paritário e para o mesmo 
quadriênio, a chapa de Diretor e Vice-Diretor da Escola de 
Engenharia da UFJF. 
 Neste contexto a participação da Engenharia de Produção 
reveste-se de caráter especial, visto que, por ser um curso recente 
(criado em 13/jun/2000) será a primeira vez que seus alunos 
participarão de todo esse processo. A participação plena neste 
processo está, certamente, imbricada com a consolidação da 
inserção do curso na Escola de Engenharia e na UFJF. 
 Os professores e alunos do curso de Engenharia de 
Produção, pela própria natureza do curso, que valoriza a 
integração com o que está no seu entorno, tem se primado pela 
busca da participação ativa em tudo que lhe diz respeito, seja a 
partir dos seus professores ou pela já demonstrada capacidade de 
mobilização e participação de seus alunos. No momento da 
realização destas eleições não poderá ser diferente, razão pela 
qual, certamente, seus professores e estudantes estarão 
participando maciçamente nestas eleições, escolhendo 
livremente os seus candidatos e, mais do que isso, 
respeitando e garantindo essa liberdade de escolha de cada 
um.  

--- Todos às eleições de Reitor e Diretor ---. 

 

22 E 23 DE MAIO – ELEIÇÃO PARA DIRETOR E VICE DA ESCOLA DE ENGENHARIA 
DEBATES: 22 DE MAIO !!!! 12hs NA ENGENHARIA E 17hs NO ICE 

 

CHAPA 1 Diretor: Carlos Elísio Barral Ferreira 
Vice-diretora: Maria Teresa Gomes Barbosa  CHAPA 2 Diretor: Júlio César da Silva Portela 

Vice-diretor: Pedro Kopshitz Xavier Bastos 
TOLERÂNCIA E ESPAÇO PARA IDÉIAS        na hora de   DISCUTIR 
DEMOCRACIA E COMPROMETIMENTO       na hora de   DECIDIR 
COMPETÊNCIA, CRIATIVIDADE E GARRA   na hora de   IMPLANTAR 
 
Participe deste novo projeto.Influencie na definição de novos rumos e 
prioridades para a FACULDADE DE ENGENHARIA & ARQUITETURA 

 Procure conhecer as propostas básicas que são apresentadas pela 
chapa. Procure conhecer quem são os candidatos BARRAL e TERESA. A 
sua forma de agir, o que já fizeram e o que estão fazendo para nossa 
Faculdade. Você verá que tem uma opção de voto que poderá contribuir para 
a construção de uma nova Faculdade de Engenharia e Arquitetura; com 
serenidade, de forma democrática, mas com muita competência e garra. Uma 
nova Faculdade que preserve características que a tornaram uma instituição 
forte e respeitada por quase um século, mas que sofra as transformações que 
a permitam responder com eficácia as necessidades atuais. 
 Nossas propostas longe de terem a pretensão e mesmo a arrogância 
de estarem prontas e acabadas, devem ser visualizadas como uma base 
orientadora das ações na Faculdade nos próximos 4 anos, adotando sempre 
como metodologia, os três princípios básicos acima mencionados. 

 Principais tópicos da proposta de gestão: 
ENSINO: Garantir condições de bom funcionamento para os cursos da 
Faculdade, de maneira igualitária; Revitalizar a Biblioteca Setorial; Criar um 
setor de apoio pedagógico. 
PESQUISA: Estabelecer, de forma clara, as linhas de pesquisa consideradas 
prioritárias; Incentivar a iniciação científica; Incentivar a formação de cursos 
de pós-graduação, vinculados às linhas de pesquisa prioritárias; 
PROJETOS DE EXTENSÃO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Ampliar a 
relação Universidade/comunidade através da FCT e do Escritório Escola, 
apoiando os projetos de extensão e de prestação de serviços no âmbito da 
Faculdade; Dar transparência aos projetos da FCT; 
RECURSOS HUMANOS: Administrar com DEMOCRACIA; Buscar ampliar o 
quadro docente da Faculdade visando, prioritariamente, o atendimento de 
novas demandas, incentivando a capacitação docente; Buscar consolidar um 
ambiente onde haja motivação, participação e qualidade de vida para todos os 
integrantes da F.E; 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: Atender as necessidades de 
conservação do espaço físico e equipamentos existentes; Garantir o 
atendimento da demanda por equipamentos, etc. 
Participe, vá aos DEBATES, vote,!!! 

Os textos são de responsabilidade dos candidatos. 
 

27 E 28 DE MAIO – ELEIÇÃO PARA REiTOR E VICE DA UFJF 
Candidata a Reitora 
Atual Reitora, Doutora em lingüística pela Universidade da 
Califórnia, em Berkely, MARGARIDA SALOMÃO é professora da 
UFJF, na área de Letras, desde 1972. Tem atuado intensamente 
na formação de professores, tanto na licenciatura em Letras como 
em programas de educação continuada, além de coordenar 
projetos de pesquisa, com financiamento da CNPq e da FAPEMIG. 
MARGARIDA desenvolve também pesquisas teóricas na área de 
Lingüística Cognitiva, que já incluiu um programa internacional de 
intercâmbio com o Laboratório de Psicolingüística da Universidade 
de Lisboa, com o apoio da Capes/JNICT. Foi, ainda, secretária 
municipal de Administração (1983/1986) e de Governo (1986/1988) 
na primeira administração do prefeito Tarcísio Delgado. 

Candidato a Vice Reitor 
Atual Vice-Reitor, Mestre em Educação Física, na área Biomédica, 
pela UFRJ, PAULO FERREIRA PINTO, o PAULÃO, é professor 
do Departamento de Educação Física e Desportos da UFJF desde 
1978. Pós-Graduado em Administração Universitária pela 
Universidade Federal de Santa Catarina e em Treinamento 
Desportivo pela UFRJ, PAULÃO atua na área de formação de 
professores em Educação Física e em projetos de Pós-Graduação 
latu-sensu. Desenvolve, ainda, trabalhos de extensão universitária, 
incluindo os Jogos Universitários, revitalizados desde 1982, além 
de participar de pesquisas como orientador de monografias. Atuou, 
ainda, na implantação da Faculdade de Educação Física desde a 
sua idealização e foi eleito seu primeiro diretor. 

VEJA NO VERSO A QUESTÃO DO HORÁRIO DAS AULAS 



 

 

DE NOVO: O HORÁRIO DAS AULAS DO CURSO 
 

BREVE RETROSPECÇÃO 
 
 A alteração do horário de início das aulas de 18:30hs 
(conforme previsto no Processo de criação do Curso de 
Engenharia de Produção) para 19hs, que passou a vigorar no 
presente período, ocorreu como descrito a seguir. 
 Alunos que trabalham até 18hs procuraram a Coordenação 
para reclamar do fato de professores estarem iniciando as aulas às 
18hs em ponto (conforme constava das FAEs), não estabelecendo 
um limite de tolerância para o início das aulas. Resultado: estes 
alunos estavam se sentindo prejudicados e sofrendo prejuízos por 
perderem parte das aulas. 
 De outro lado, os professores teriam problemas para deslocar 
o início das aulas, devido ao que constava das FAEs e ao 
compromisso com o horário seguinte (20 horas) que permanecia 
inalterado. Os horários de início e término das aulas na UFJF tem 
sido, em geral, em ‘hora inteira’. 
 Diante desse fato a Coordenação achou por bem abrir a 
discussão e buscar subsídios para que tais prejuízos fossem 
minorados. Após audiência a alunos, professores, administração, 
entre outros, verificou-se que o horário de início poderia ser levado 
para 19hs, visto que os prejuízos não seriam insuperáveis como o 
fato de perder parte das aulas. O que não teria como sanar seria o 
fato de encaminhar-se uma hora mais tarde para os “braços de 
Morfeús”, o que recai com mais peso, exatamente sobre os 
reclamantes que trabalham durante o dia. 
 Sobre esta questão foi publicado no Informativo da 
Coordenação de fev/2002 o texto que consta do quadro ao lado. 
 
 A Assembléia do Curso, realizada em 02 de março, que 
discutiu e tratou desta entre outras questões (como o acordo de 
supressão do sábado como dia normal de aulas), entendeu que, 
naquele momento, não havia alternativa ao horário de 19hs por 
todas as razões expostas. Evidentemente que o horário de término 
de aulas às 23 horas é mais complicado do que 22hs, quando, por 
exemplo, as condições de transporte são bem piores. O que houve 
e o que determinou a mudança de horário foi o fato constatado de 
que alunos que trabalham até 18 horas, estão temporal (t) e 
espacialmente (e) impedidos de estarem no !!!!t (!!!!0) seguinte na 
sala de aula. Este !!!!t de deslocamento, pelo que sabe do !!!!e do 
local de trabalho dos alunos à UFJF varia, aproximadamente, de 
t=10min a t=40 min em condições normais. 
 A partir deste breve retrospecto é fácil verificar que aqueles 
que eram contra esta mudança de horário de 18 para 19hs ou não 
se mobilizaram suficientemente ou não construíram propostas 
alternativas ou argumentações sustentáveis para que tal mudança 
não ocorresse. Neste momento estes últimos estão se mobilizando, 
no entanto, se forem simplesmente atendidas suas reivindicações, 
principalmente a de se voltar o início das aulas para as 18hs, 
estará já desencadeada a mobilização dos alunos que trabalham, 
para que o tal horário seja 19hs e, então, estaremos, ou indo e 
vindo das 18 para as 19 ou a confusão estará formada. Então urge 
que se construa uma proposta de consenso. 
 
 Posto isso a Coordenação do Curso vem propor o seguinte 
encaminhamento para a questão: 

1. Este boletim desencadeia a discussão junto aos 
interessados, principalmente os alunos do curso; 
Prazo para que esta discussão ocorra: até 15 de junho 

2. Em 17 de junho, a Coordenação encaminha para o Conselho 
de Unidade da Engenharia as propostas emanadas das 
discussões havidas, para que sejam discutidas, tomadas e 
institucionalizadas as decisões pertinentes; 

3. Como qualquer mudança de horário no curso envolve outras 
unidades da UFJF, propõe-se que o Conselho da 
Engenharia encaminhe estas decisões para a Pró-Reitoria 
de Graduação, para que esta encete a pertinente tramitação 
com vistas a tornar a questão do início e desenvolvimento do 
horário das aulas do curso objeto de resolução superior. 

 

PROPOSTA DE NOVO HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 “A principal razão para o Curso de Engenharia de Produção 
ser noturno é permitir que alunos que trabalham durante o dia 
possam freqüenta-lo, além de facilitar a realização de estágios e 
outras atividades extracurriculares por parte dos demais alunos. 
 As aulas do curso estavam previstas, inicialmente, para os 
horários de 18:30 às 22:30 de segunda a sexta e de 14:30 às 18:30 
aos sábados. Como já havia aulas no ICE que ocorriam de 18 às 
20 no período noturno, no 1o ano do curso houve uma tentativa de 
se colocar a 1a aula iniciando às 18:15 durante a semana, no 
entanto, o que se verifica hoje é que a maioria destas aulas se 
inicia às 18 horas. 
 Os alunos que trabalham durante o dia não têm conseguido 
chegar às 18:00, pois esse é o horário que  estão deixando o 
trabalho. Muitos deles trabalham em Empresas situadas a mais de 
30 min da Universidade, ou seja, o horário de 18:30 também não 
seria satisfatório. A Coord da E Elétrica noturna, curso que tem as 
turmas do ICE conjuntas com a E Produção, também tem 
registrado dificuldades para seus alunos chegarem no início da 1a 
aula. 
 De outro lado, verifica-se que outros cursos noturnos da 
UFJF têm suas atividades das 19 às 23 horas, dentre os quais o 
curso de Administração da Faculdade de Economia, o qual terá 
disciplinas em comum com a E Produção e a defasagem de 
horários, certamente, acarretará problemas para alocação de 
vagas. 
 Diante disto a Coordenação de E Produção, sensível às 
reclamações daqueles que trabalham até as 18 horas, vem 
discutindo com alunos, professores e dirigentes a mudança oficial 
do horário do curso para 19 às 23 horas. 
 Outra questão relacionada ao funcionamento do curso diz 
respeito ao sábado como dia letivo. Tanto alunos quanto 
professores, têm resistido à idéia de se ter atividades aos sábados, 
principalmente por estas estarem previstas para a parte da tarde. 
 Tanto o horário de 19 às 23 horas, quanto o funcionamento 
aos sábados, serão temas da Assembléia do Curso a se realizar no 
dia 2 de março”. 
 
 O curso de Engenharia de Produção tem suas aulas no 
ICE em conjunto com o curso noturno de Engenharia Elétrica, 
portanto a discussão desta questão deve ser levada em conjunto 
com a Coordenação de curso e com os alunos do mesmo. 
 O que a Coordenação recomenda é que se busque uma 
proposta de consenso, pois a apresentação de propostas 
conflitantes, certamente que pouco contribui para solucionar a 
questão. Também é necessário salientar que a Universidade não 
pode encampar propostas que tragam impedimentos ou prejuízos 
irreversíveis para segmentos ou grupos já matriculados no curso. A 
partir do instante em que a UFJF firmou que o curso deve atender 
aos que trabalham durante o dia, e vários alunos pertencentes a 
este segmento já ingressaram no curso, ela não poderá retroceder. 
 Manda o bom senso que as propostas a serem construídas 
não encerrem prejuízos para qualquer segmento. Caso isto 
aconteça, estas propostas estarão, com certeza, fadadas à derrota 
nos colegiados competentes para decidirem a questão. 
 Das primeiras “conversas” já entabuladas, a Coordenação 
acredita que é possível a construção de uma proposta 
alternativa que possa trazer melhorias gerais, não só para a 
questão dos horários, mas também para a questão do 
desenvolvimento das atividades noturnas não só do curso de 
Engenharia de Produção, mas de outros cursos da UFJF. 
 Afinal, é da natureza da Engenharia de Produção a busca 
incessante por melhorias e, com os conteúdos oferecidos, 
certamente, que os alunos do curso já podem contribuir para o 
aprimoramento das atividades na UFJF. É nesta perspectiva que a 
Coordenação abre a discussão sobre o horário de início e de 
desenvolvimento das aulas no curso de Engenharia de Produção. 
 

Terças Produtivas Empresa Júnior DUPLA FESTA DUPLA Expediente 

Foi um sucesso a 
1a terça produtiva. 
Esta semana será 
em novo local. 
!!Expectative-se!! 

Já está na hora de começar os 
estudos para viabiliza-la. 
A Coordenação e o 
Departamento de Engenharia 
de Produção estão à disposição 
para orientar a sua criação. 

No dia 13 de junho, o curso de Engenharia 
de Produção completa 2 anos de existência.  
Também neste dia serão inauguradas as 
novas instalações do Departamento. 
... e não podemos nem vamos deixar 
passar em branco esse dia ... 

Editado sob responsabilidade da Coordenação de 
Engenharia de Produção 

Diretor da Fac de Engenharia: 
Professor Luiz Carlos Tonelli 

Coordenador de Curso: 
Professor Vanderlí Fava de Oliveira 



 

 

 


