
Ata da reunião 01/2012 do Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica - Faculdade de 1 

Engenharia - Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada na sala da Pós-Graduação do 2 

Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica às 10:00 horas do dia 19 de setembro de 3 

2012, sendo presidida pelo professor Moisés Luiz Lagares Júnior (Coordenador do Curso) com a 4 

presença dos membros do Colegiado, André de Oliveira Procaci, Leomar Marques, Marco Aurélio 5 

Martins Piazze, Leonardo Golliat, Maikel Yusat Ballester Furones, Marco Aurélio da Cunha Alves  e 6 

Rogério de Almeida Vieira. ITEM 01 – POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO: O presidente 7 

agradeceu a presença de todos, informou que foram enviados ofícios aos respectivos departamentos 8 

solicitando indicação de membros conforme a Portaria No 02/2011 de 25 de abril de 2011 que 9 

instaura o Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica. As indicações foram recebidas e os 10 

membros colegiados tomaram posse na data desta reunião. O presidente informou que as vagas 11 

referente às áreas de Processos de Fabricação e Automação não foram indicadas pois o 12 

departamento não tem professor efetivo nas mesmas. Ficou decidido que estas permanecerão vagas 13 

até a posse dos novos professores efetivos, ficando, em caráter provisório, o colegiado constituído 14 

de onze membros. ITEM 02 – PROPOSTA DE FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR O presidente 15 

anunciou a intenção de promover uma flexibilização curricular. Justifica-se: O currículo atual possui 16 

um conjunto de 196 créditos de disciplinas obrigatórias (2940 horas/aula), 12 créditos de disciplinas 17 

opcionais (180 horas/aula), 12 créditos em estágio obrigatório (180 horas/aula) e 16 créditos em 18 

Trabalho Final de Curso (240 horas/aula). Deste modo, o aluno tem poucas opções à sua disposição 19 

para uma integralização flexível do curso. Para início da discussão, o presidente anunciou a seguinte 20 

proposta contendo disciplinas obrigatórias e eletivas: Disciplinas obrigatórias � o aluno é obrigado a 21 

cursar apenas as disciplinas que de fato caracterizam o perfil de formação do Engenheiro Mecânico, 22 

além das obrigatórias devidas à legislação vigente. Disciplinas eletivas � o aluno elege um número 23 

de disciplinas que melhor se encaixam em seus interesses profissionais, dentre um conjunto de 24 

disciplinas pré-definidas (as eletivas). Estas disciplinas eletivas fariam parte de áreas de 25 

conhecimento, a saber: Gerência da Produção, Engenharia do Produto e Mecânica dos Sólidos. O 26 

presidente informou que as duas primeiras áreas são disciplinas do curso de Engenharia de 27 

Produção (pertencentes ao mesmo Departamento da Engenharia Mecânica) que já estão em carga 28 

e, portanto, já são oferecidas normalmente. Com relação à Área de Mecânica dos Sólidos, estas 29 

seriam oferecidas pelo Departamento de Mecânica Aplicada e Computacional, onde já está prevista e 30 



liberada a contratação de um professor efetivo exclusivamente para atender ao curso de Engenharia 31 

Mecânica. Após a discussão da proposta, ficou acordado que o presidente enviará a mesma para 32 

todos os membros e sua discussão e uma potencial deliberação ficarão para uma reunião posterior. 33 

O presidente ainda solicitou que houvesse deliberação para ajustar problemas curriculares. As 34 

seguintes alterações foram analisadas, votadas e aprovadas: 1) Substituição da Disciplina FIS081 35 

(Fenômenos de Transporte) por FIS052 (Termodinâmica) com pré-requisito FIS074 (Física II); 36 

Justificativa: FIS081 tem ementa equivalente à disciplina MEC010 (Transferência de Calor) que é 37 

obrigatória do curso. 2) Mudança do Pré-Requisito da disciplina FIS075 (Física III) de FIS073 (Física 38 

I) para FIS074 (Física II); Justificativa: Evitar que alunos antecipem a mesma ocasionando excesso 39 

de disciplinas em um mesmo período. 3) Substituição de FIS079 (Laboratório de Física III) por 40 

FIS111 (Laboratório de Eletricidade), com equivalência; Justificativa: As ementas são equivalentes 41 

mas os alunos estão sendo matriculados nesta disciplina. 4) Inverter os períodos das disciplinas 42 

QUI125 (Química Fundamental) do 1º para o 2º e ICE002 (Laboratório de Ciências) do 2º para o 1º; 43 

Justificativa: O Laboratório de Ciências é uma preparação para as diversas atividades de laboratório 44 

que os alunos vivenciarão ao longo do curso, o que justifica ser cursada no 1º período. Para 45 

equilibrar a carga horária do 1º período (aumentada em função da transferência de ICE002 para o 46 

mesmo), QUI125 seria transferido para o 2º período com a vantagem de ser cursada junto com 47 

QUI126 (Laboratório de Química) que já pertence ao 2º período. Além disso, o pré-requisito de 48 

QUI126 e Laboratório de Física I (FIS077) seria alterado para ICE002. 5) Criação da Disciplina 49 

Dinâmica de Máquinas em substituição da Disciplina MEC007 (Projeto de Máquinas); Justificativa: A 50 

referida disciplina não consta do currículo obrigatório, sendo essencial ao curso. Foi colocada no 51 

lugar de MEC007 pois esta não é fundamental ao curso, podendo ser uma disciplina eletiva. 6) 52 

Criação da Disciplina Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos em substituição da Disciplina MEC026 53 

(Manipuladores Robóticos); Justificativa: Esta disciplina não consta do currículo obrigatório, sendo 54 

importante ao curso. Foi colocada no lugar de MEC026 pois não está prevista a instalação de 55 

laboratório da mesma e também não é disciplina essencial ao curso, podendo ser eletiva.  ITEM 03 – 56 

ASSUNTOS GERAIS: O presidente solicitou um membro para atualização do Projeto Pedagógico à 57 

medida que as alterações curriculares forem sendo feitas. O prof. Marco Aurélio da Cunha Alves foi 58 

indicado para a tarefa. O Prof. Maikel pediu para que seja feita, junto ao CONGRAD, uma proposta 59 

de criação do recurso co-requisito de modo a ser uma ferramenta que obrigue o aluno a cursar as 60 



disciplinas de laboratório concomitantemente às correspondentes disciplinas teóricas. Nada mais 61 

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos os membros e encerrou os trabalhos 62 

sendo lavrada a presente ata. Juiz de Fora, 19 de setembro de 2012. Assinam os presentes: 63 

 64 

 65 

 66 

 67 


