
Ata da reunião 02/2013 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 25 de julho de 2013, sendo presidida pelo professor 3 

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

Marco Aurélio Martins Piazze, Cláudio Mariano da Silva, Leonardo Golliat da Fonseca, Marco Aurélio 5 

da Cunha Alves, Rogério de Almeida Vieira, Eduardo Pestana de Aguiar, Carlos Renato Pagotto, 6 

Maikel Yusat Ballester Furones. Também participou da reunião o Prof. Marcelo Assato, que assume 7 

uma vaga no NDE. ITEM 01 – ASSINATURA DA ATA 01 DE 2013: Aprovada e assinada.  ITEM 02 – 8 

NOVOS MEMBROS DO COLEGIADO E NDE: Tomaram posse os novos membros do Colegiado: 9 

Professores Eduardo Pestana de Aguiar e Carlos Renato Pagotto. Também foi apresentado o novo 10 

membro do NDE, Prof. Marcelo Assato. ITEM 03 – MUDANÇA DE PERÍODO E PRÉ-REQUISITO 11 

DA DISCIPLINA VIBRAÇÕES MECÂNICAS: O Prof. Moisés Lagares propôs a mudança de período 12 

da disciplina Vibrações Mecânicas do oitavo para o sexto sendo, portanto, necessária a alteração de 13 

pré-requisito. Foi sugerido como pré-requisito a disciplina Equações Diferenciais II. Esta mudança 14 

visa a atender à demanda dos alunos para que, a partir do 8º período, as aulas comecem a partir das 15 

16:00 hs para que possam cumprir Estágio Obrigatório. Após breve discussão sobre a necessidade 16 

do pré-requisito atual (Resistência dos Materiais II) foi decidido que o assunto será melhor estudado 17 

pelos membros e discutido em uma próxima reunião. Também foi informado que a disciplina Energia 18 

e Eletricidade terá que avançar um período para solucionar o problema recorrente de coincidência de 19 

horários com a disciplina Mecânica dos Fluidos. Outra discussão foi levantada sobre os pré-20 

requisitos de Automação, também matéria de uma próxima reunião.  ITEM 04 – CRIAÇÃO DE 21 

DISCIPLINAS ELETIVAS: Seis disciplinas eletivas foram apresentadas para criação. Os formulários 22 

CD 01 foram apresentados, as ementas lidas e cada professor proponente fez breve defesa da 23 

disciplina proposta. As seis disciplinas foram aprovadas: Aerodinâmica, Laboratório de Ciência dos 24 

Materiais, Simulação Dinâmica e Controle de Processos, Sistemas Pneumáticos, Turbinas a Gás em 25 

Termelétricas, Usinagem de Ultraprecisão. ITEM 05 – INFORMES SOBRE SITUAÇÃO ATUAL DO 26 

CURSO FRENTE AO MEC: O presidente informou que os dados do curso foram inseridos no 27 

sistema e-MEC em abril deste ano. A partir desta data, a comissão de avaliação do MEC pode vir à 28 

UFJF, dentro de um ano. O presidente mostrou preocupação caso esta vinda aconteça antes da 29 

conclusão dos laboratórios e contratação dos professores restantes. Também citou o problema que o 30 



curso de Engenharia Sanitária Ambiental enfrenta pelo fato de o curso não ter em sua matriz 31 

curricular o tópico Educação em Relações Étnico-Raciais. Foi apresentada a solução dada pelo 32 

coordenador do curso citado. Esta solução foi aceita por unanimidade e será implementada no curso 33 

de Engenharia Mecânica, a saber: Alteração da ementa de Introdução à Engenharia Mecânica, 34 

introduzindo o tópico Educação em Relações Étnico-Raciais. O prof. desta disciplina, Marco Alves, 35 

também demonstrou interesse em apresentar reformulação da mesma, que será discutido em uma 36 

próxima reunião. ITEM 06 – ASSUNTOS GERAIS: O presidente informou que a 1ª Resolução do 37 

Colegiado já está publicada na página eletrônica do curso. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 38 

agradeceu a presença de todos os membros e encerrou os trabalhos sendo lavrada a presente ata. 39 

Juiz de Fora, 25 de julho de 2013. Assinam os presentes:  40 
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