
Ata da reunião 01/2016 do Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica - Faculdade de 1 

Engenharia - Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada na sala 4265 da Faculdade de 2 

Engenharia Mecânica às 13:55 horas do dia 3 de março de 2016, sendo presidida pelo professor 3 

Washington Orlando Irrazabal Bohorquez (Coordenador do Curso) com a presença dos membros do 4 

Colegiado, Christian Barros de Andrade, Fernando Emílio de Oliveira Minarini, Francisco S. de 5 

Lannes Neto, Rômulo Barbosa Cavalieri, Marco Aurélio da Cunha Alves, Maria Julieta, Vitor Mainenti, 6 

Moisés Luiz Lagares Júnior. ITEM 01 – ATUALIZAÇÃO DO PPC PARA SUA ADEQUAÇÃO AO 7 

NOVO RAG: O prof. Washington iniciou a reunião informando a situação atual do processo de 8 

atualização do PPC. O prof. Pagotto é o encarregado de redigir uma proposta de atualização do 9 

PPC, que ainda não foi entregue. Dado o prazo demasiado longo para entrega do mesmo, foi 10 

sugerido que a proposta seja discutida e atualizada pelo NDE, através de uma comissão interna. A 11 

proposta foi aceita por unanimidade.  ITEM 02 – ASSUNTOS GERAIS: a) Aprovação norma de TCC: 12 

A minuta de atualização da norma de TCC foi enviada por correio eletrônico a todos os membros do 13 

colegiado para apreciação. Foi então aberta a discussão. A prof. Maria Julieta observou que o Art. 1 14 

precisa ser corrigido no que concerne às Resoluções citadas que estão desatualizadas, o que foi 15 

prontamente acatado. Nada mais sendo discutido, a atualização da nova norma de TCC foi aprovada 16 

por unanimidade. b) Atualização regulamento de estágios: O prof. Washington sugeriu que a 17 

proposta de atualização do regulamento de estágio seja transferido da responsabilidade do colegiado 18 

(atualmente a cargo do prof. Marco Alves) para o NDE. O prof. Marco Alves sugeriu que esta 19 

avaliação, a ser feita pelo NDE, tenha participação dos alunos. O membro Christian Barros de 20 

Andrade também externou o desejo que a discussão a ser feita dentro do NDE tenha a participação 21 

de alunos. c) Alteração pré-requisitos Disciplina MEC052 - Fundamentos de Combustão: O prof. 22 

Washington solicitou a alteração dos pré-requisitos da disciplina MEC052 – Fundamentos de 23 

Combustão para MEC010 – Transferência de Calor e ESA003 – Mecânica dos Fluidos. Aprovada por 24 

unanimidade. d) Portaria de atualização do NDE: O prof. Washington apresentou ao colegiado a 25 

portaria de posse dos novos membros do NDE. e) Alteração de 3° e 4° período da grade curricular 26 

devido a conflitos de horário com ICE: O prof. Washington expôs o problema recorrente de 27 

coincidência das disciplinas DCC008 - Cálculo Numérico e EST029 - Cálculo de Probabilidades, 28 

demandando uma solução definitiva para o caso. Propôs que seja transferida do terceiro para o sexto 29 

período. Depois de longa discussão, o colegiado chegou a uma proposta consensual: enviar ofício ao 30 



ICE solicitando estudo para passar a disciplina DCC008 – Cálculo Numérico para o quarto período 31 

no turno da manhã, a saber, segunda e quinta de 10:00 às 12:00 hs. Nada mais havendo a tratar, o 32 

Presidente agradeceu a presença de todos os membros e encerrou os trabalhos sendo lavrada a 33 

presente ata. Juiz de Fora, 3 de março de 2016. Assinam os presentes:  34 

 35 

 36 

 37 

 38 


