
Ata da reunião 01/2012 do Núcleo Docente Estruturante da Engenharia Mecânica da Faculdade 1 

de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada na sala de reuniões do 2 

Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica às 10:00 horas do dia 18 de abril de 2012, 3 

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

presença dos professores efetivos, Marco Aurélio da Cunha Alves, Romir Soares de Souza Filho, 5 

Fernando Nogueira  e Rogério de Almeida Vieira. 6 

ITEM 01 – DISCUSSÃO SOBRE AS DISCIPLINAS QUE ENTRARÃO EM CARGA NO SEGUNDO 7 

SEMESTRE DE 2012 (6º período):  8 

A disciplina de laboratório Sistemas Fluidodinâmicos não tem condição de entrar em carga por falta 9 

de laboratório. Foi informado pelo coordenador que um ofício será enviado à PROPLAN informando 10 

a situação e pedindo providências. Para sanar o problema foi acordado que a disciplina Máquinas 11 

Térmicas será transferida do 7º período para o 6º, assumida pelo Prof. Marco Aurélio, sem prejuízo 12 

de pré-requisitos (pré-requisito será termodinâmica). O prof. Marco Alves irá fornecer a Ementa da 13 

disciplina Máquinas Térmicas. A disciplina Transferência de Calor terá um concurso aberto ainda 14 

neste semestre. A disciplina Processos de Fabricação I possui laboratório e professor substituto em 15 

processo de contratação. O Prof. Moisés irá estudar a possibilidade de eliminar a disciplina Gestão 16 

Financeira II e substituí-la por Automação. O Prof. Marco Alves ficou responsável por verificar os 17 

laboratórios da elétrica para o curso de automação. 18 

ITEM 02 – AVALIAÇÃO DO ESTADO ATUAL DAS CINCO TURMAS DA ENGENHARIA 19 

MECÃNICA: O Prof. Marco Alves manifestou preocupação com relação à disciplina Mecânica dos 20 

Fluidos (se está sendo oferecida) bem como a qualidade das disciplinas ministradas. O prof. Moisés 21 

vai verificar a situação da disciplina para informar aos membros e, se necessário, tomar as medidas 22 

necessárias. Além disso, irá fazer um levantamento do desempenho de todos os alunos do curso. 23 

ITEM 03 – ASSUNTOS GERAIS:  Lembretes informados pelo Prof. Moisés: 1)O NDE também pode 24 

fazer parte da capacitação para coordenadores oferecida pelo PRORH 2) As provas do ENADE estão 25 

disponíveis para download. Quem quiser utilizar algumas questões para formular suas avaliações é 26 

só baixar as provas. O prof. Marco Alves mostrou preocupação com “cola” de alunos em provas e 27 

trabalhos. O mesmo professor vai tomar providências dentro da própria disciplina. O Prof. Romir 28 

entregou o Projeto para Montagem de Laboratórios ao Prof. Moisés. O prof. Romir lembrou que não 29 

temos laboratórios e as providências devem ser tomadas o mais urgente possível pois o curso 30 



avança e os laboratórios não estão avançando apesar de terem sido solicitados reiteradas vezes 31 

pela coordenação. Lembrado também que os técnico/administrativos ainda não tomaram posse 32 

ainda. Assim a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata. Juiz de Fora, 18 de abril de 2012. 33 

Será enviado um ofício ao Pró-reitor de Graduação. Assinam os presentes: 34 

 35 

 36 


