
Ata da reunião 02/2015 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 às 14:00 horas do dia 21 de outubro de 2015, sendo presidida pelo professor 3 

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

Colegiado, Carlos Renato Pagotto (vice-coordenador do curso), Leonardo Goliatt da Fonseca, Mailkel 5 

Yusat Ballester Furones, Marco Aurélio da Cunha Alves, Moisés Lagares Júnior e Vitor Mainenti 6 

Lopes Leal. Antes de iniciada a discussão dos itens da pauta foi comentada pelo professor Maikel 7 

que o ideal seria que o representante discente do colegiado de Engenharia Mecânica já tenha 8 

terminado o ciclo básico. Professor Moisés Lagares sugeriu uma regra de representação discente 9 

tivesse alunos que já tivessem cursado mais de 90% do ciclo básico para se ter uma melhor 10 

dedicação ao colegiado. Ficou decidida moção sobre esse assunto para a próxima reunião.  ITEM 01 11 

– ATUALIZAÇÃO DO PPC PARA SUA ADEQUAÇÃO AO NOVO RAG COM RESPEITO A AÇOES 12 

AFIRMATIVAS, ACOES DE MEIO AMBIENTE, FLEXIBILIZAÃO CURRICULAR, TTC1, 13 

DISCIPLINAS ASSOCIADAS TEÓRICAS-LABORATORIOS: O professor Carlos Renato Pagotto 14 

pediu um prazo de mínimo de trinta dias para a partir desta data para terminar e entregar o PPC 15 

adequado ao novo RAG.  ITEM 02 – ASSUNTOS GERAIS : O professor Washington enfatizou a 16 

necessidade da criação de uma comissão de TCC e que o coordenador seria nomeado por esta 17 

comissão. A comissão teria como integrantes o coordenador do curso de Engenharia Mecânica, o 18 

vice-coordenador do curso, três professores, dois representantes discentes e essa comissão se 19 

reunirá para eleger o presidente da mesma. O professor Vitor Mainenti propôs que a comissão fosse 20 

formada já nesta reunião que ficou assim definida: O coordenador do curso, vice-coordenador do 21 

curso, prof. Vitor, prof. Moisés, prof. Marco Alves e prof. Carlos Renato. O Prof. Moisés informou a 22 

necessidade de se formar uma comissão para se revisar o regulamento do TCC formada pelo próprio 23 

prof. Moisés Lagares e prof. Vitor.  Também em assuntos gerais tratou-se que o prof. Washington 24 

conversou com o diretor da Faculdade de Engenharia Prof. Hélio Antonio da Silva sobre a mudança 25 

dos membros da comissão do NDE, onde se resolveu por seis membros: Prof. Washington Orlando 26 

Irrazabal Bohorquez (membro obrigatório por ser coordenador do curso), prof. Marcos Martins 27 

Borges, Prof. Moisés Lagares Júnior, Prof. Marco Aurélio da Cunha Alves, Prof. Luiz Gustavo 28 

Monteiro Guimarães, Prof. Raphael Fortes Marcomini. Prof. Washington também ressaltou a 29 

importância da criação de uma comissão de estágio e O Prof. Marco Alves analisará a norma de 30 



comisão de estágio, porém o mesmo professor Marco deixou claro que todos os professores do 31 

curso de Engenharia Mecânica deveriam participar dessa comissão. 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, 21 de Outubro de 2015. Assinam os presentes:  34 

 35 


