
Ata da reunião 01/2014 do Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica - Faculdade de 1 

Engenharia - Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada na sala A3E2 da Faculdade de 2 

Engenharia Mecânica às 18:00 horas do dia 18 de setembro de 2014, sendo presidida pelo 3 

professor Moisés Luiz Lagares Júnior (Coordenador do Curso) com a presença dos membros do 4 

Colegiado, Marco Aurélio Martins Piazze, Adler Ferreira Moreira, Ricardo Lucas Sotto Maior, Rogério 5 

de Almeida Vieira, Eduardo Pestana de Aguiar, Maikel Yusat Ballester Furones. ITEM 01 – 6 

ASSINATURA DA ATA 03 DE 2013: Aprovada e assinada.  ITEM 02 – TROCA DOS MEMBROS 7 

DISCENTES LEOMAR E CLÁUDIO MARIANO: O presidente informou sobre a troca de dois 8 

membros discentes do Colegiado: Leomar e Cláudio Mariano. Assumem os novos membros: Adler e 9 

Ricardo Lucas. ITEM 03 – ALTERAÇÃO DE PRÉ-REQUISITO DA DISCIPLINA MEC006 - 10 

VIBRAÇÕES MECÂNICAS (COM CONVITE AO PROFESSOR DA DISCIPLINA CONFORME 11 

FICOU DECIDIDO NA REUNIÃO ANTERIOR): O Prof. Moisés Lagares informou que a alteração de 12 

pré-requisito vem sendo discutido há duas reuniões. Em função da não definição, foi convidado o 13 

Professor responsável pela disciplina (Vitor Mainenti) para que colocasse quais seriam os pré-14 

requisitos ideais. Após a exposição do professor, foi feita a proposta de pré-requisitos: MAT030 – 15 

Equações Diferenciais II, MEC038 – Dinâmica de Máquinas e MAC002 – Resistência dos Materiais I. 16 

Colocada a proposta em votação, foi aprovada por unanimidade. ITEM 04 – INCLUSÃO DE PRÉ-17 

REQUISITO PARA AUTOMAÇÃO: O Prof. Eduardo Aguiar emitiu solicitação de inclusão de pré-18 

requisito às Disciplinas MEC024 – AUTOMAÇÃO e MEC025 – LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO, 19 

que atualmente não possuem pré-requisito algum. Após sua exposição, foi feita a proposta de pré-20 

requisitos: ENE077 – Energia e Eletricidade e EPD054 – Tecnologia da Informação I. Colocada a 21 

proposta em votação, foi aprovada por unanimidade. ITEM 05 – JULGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 22 

EM EQUIPES DE PROJETOS PARA COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS COMO PASSÍVEL DE 23 

FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR: O prof. Moisés propôs que equipes de Projetos para 24 

Competições Universitárias como Baja, Aero, Maratona de Eficiência Energética etc sejam passíveis 25 

de flexibilização curricular. Depois de discussão sobre o assunto, ficou decidido que poderá ser 26 

flexibilizado, contando até 60 horas por período. O documento comprobatório das horas de 27 

participação será fornecido pelo professor orientador da equipe, em formulário próprio que poderá ser 28 

baixado do sítio do curso. ITEM 06 – ATUALIZAÇÃO DO PPC: DEFINIÇÃO DE CARGA HORÁRIA 29 

PARA FLEXIBILIZAÇÃO DE ESTÁGIO: O professor Moisés informou que, após a aprovação do 30 



novo RAG, todos os PPC´s de curso têm 180 dias para se adequarem ao novo RAG. Uma das 31 

atualizações que deve ser feita refere-se ao Art. 50 parag. 2º e 3º. Após discussão, ficou decidido que 32 

Estágio não-obrigatório pode ser flexibilizado até 60 horas por período e, no máximo, 120 horas 33 

contadas dentro de um intervalo de 365 dias. ITEM 07 – ATUALIZAÇÃO DO PPC: AVALIAÇÃO DE 34 

TCC I: Continuando a atualização do PPC referente ao Art 32, parag. único. As avaliações de estágio 35 

obrigatório e TTC II já estão definidas no PPC, faltando definir o TCC I. Após discussão, ficou 36 

decidido que a avaliação final de TCC I será uma apresentação pública da PROPOSTA DE TCC, por 37 

parte do aluno, contendo: Título, Contextualização do Trabalho, Revisão Bibliográfica e Cronograma 38 

de Atividade para os próximos 6 meses (cronograma que será desenvolvido dentro de TCC II). Esta 39 

apresentação pública será precedida de um convite, feito pelo orientador, para todo o curso. Este 40 

convite deve ser feito via e-mail a todos os alunos e professores (foi criado um quadro de avisos que 41 

facilitará a comunicação) pelo próprio orientador. Esta apresentação deve ocorrer até 30 dias antes 42 

do último dia de aula. ITEM 08 – ASSUNTOS GERAIS: O discente Marco Piazze alertou sobre 43 

incoerências que existem no histórico do SIGA em relação ao que está publicado no sítio do curso. O 44 

presidente informou que estas incoerências se devem à não atualização, por parte do CDARA, dos 45 

processos aprovados pelo CONGRAD e que lá chegam. O presidente cobrará a atualização do 46 

histórico no SIGA. O mesmo discente alertou sobre o atraso na obtenção do reconhecimento do 47 

curso pelo CREA, o que impediria que a primeira turma já tenha acesso ao Registro Profissional. O 48 

Presidente informou que a documentação está pronta e será enviada ao CREA na semana seguinte 49 

a esta reunião. Contudo, o INEP ainda não publicou no diário oficial o reconhecimento do curso, 50 

sendo este um dos documentos exigidos. O presidente informou que entrará em contato com o 51 

CREA para verificar o que pode ser feito em relação a este assunto. Nada mais havendo a tratar, o 52 

Presidente agradeceu a presença de todos os membros e encerrou os trabalhos sendo lavrada a 53 

presente ata. Juiz de Fora, 18 de setembro de 2014. Assinam os presentes:  54 

 55 
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