
 

 

Ata da reunião do Núcleo Docente Estruturante da Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da 1 

Universidade Federal de Juiz de Fora, convocada pelo oficio MEC 10/2011 de 12/05/2011, realizada na sala de 2 

reuniões do Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica às 15:00 horas do dia 16 de maio de 2011. 3 

A reunião foi presidida pelo professor Romir Soares, coordenador do curso e contou com a presença dos 4 

professores efetivos Moisés, Marcos Borges, Marco Aurélio e Rogério. Estava presente também o funcionário 5 

técnico-administrativo Sandro de Oliveira Otaviano. O professor Romir abriu a reunião às 15:30 horas, 6 

ressaltando que esta era a primeira reunião formal do NDE da Engenharia Mecânica após a sua criação em 7 

25/abril/2011 através da Portaria no 03/2011 da Direção da Faculdade de Engenharia. O Prof. Romir destacou 8 

que o NDE da Engenharia Mecânica é composto por 7 professores, todos doutores e pertencentes ao quadro 9 

efetivo da UFJF em regime de TIDE (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva). Iniciando os trabalhos, o Prof. 10 

Romir informou aos presentes que a Secretaria de Desenvolvimento Institucional exige do curso uma diretriz 11 

bibliográfica básica com no mínimo 3 referências bibliográficas para cada disciplina, sendo em média uma 12 

quantitativo de 1 livro para cada 5 aluno em curso. Sendo assim, para atender a tal demanda, seria necessário 13 

comprar no mínimo 5 livros de cada bibliografia, sendo o ideal 9 volumes de cada. Após um longo debate foi 14 

dividida a grade curricular entre os professores a fim de atualizar a bibliografia das ementas das disciplinas, 15 

com prazo de 27 de maio. Ficou decidido também requerer a compra dos seguintes quantitativos de 16 

exemplares: para disciplinas obrigatórias, 10 cópias para de livro da bibliografia básica e 5 cópias para os livros 17 

da bibliografia complementar. O primeiro item da pauta, especificação dos laboratórios foi suspenso. Dentro de 18 

assuntos gerais foi proposto a criação de Núcleos de Pesquisa da Engenharia Mecânica, proposta a ser 19 

estudada posteriormente. O Prof. Moises propôs a inclusão da disciplina Dinâmica na grade do curso, questão 20 

que foi considerado procedente, sendo então solicitado ao professor que elaborasse uma proposta formal 21 

contendo a ementa da disciplina, numero de créditos e bibliografia para avaliação numa reunião posterior.  O 22 

Prof. Moises também propôs alterar para 4 créditos a disciplina Ciência do Materiais, mas após discussão foi 23 

acordado manter os 2 créditos para o próximo semestre letivo e realizar um feedback ao final deste. Assim a 24 

reunião foi encerrada e lavrada a presente ata. Juiz de Fora, 19 de maio de 2011. 25 

Assinam os presentes: 26 
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