
Ata da reunião 01/2013 do Núcleo Docente Estruturante Engenharia Mecânica da Faculdade de 1 

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

de Engenharia de Produção e Mecânica às 10:00 horas do dia 24 de janeiro de 2013, sendo 3 

presidida pelo professor Moisés Luiz Lagares Júnior (Coordenador do Curso) contando com a 4 

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

Marcos Martins Borges, Luiz Henrique Dias Alves e Rogério de Almeida Vieira. Segue a pauta da 6 

convocação: ITEM 01 – ASSINATURA DAS ATAS 04 E 05 DE 2012: Aprovadas e assinadas. ITEM 7 

02 – AVALIAÇÃO DA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DA GRADUAÇÃO TOMANDO COMO 8 

PARÂMETRO O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DO MEC 9 

(CONFORME DISCUTIDO NA ÚLTIMA REUNIÃO DE DEPARTAMENTO): Espera-se para este ano 10 

a visita in loco do MEC para avaliação do curso. Diante deste fato, o NDE resolveu (conforme 11 

sugestão do Departamento) utilizar o Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e 12 

à Distância como meio para verificação de quais pontos precisam ser melhorados e atendidos. O 13 

presidente sugeriu que as três dimensões fossem analisadas ponto-a-ponto, sendo dada uma nota 14 

quando possível. Acatada a sugestão, iniciou-se a análise. Análise da Dimensão 1 – Organização 15 

Didático-Pedagógica: Durante a análise da dimensão 1 ficou claro que seria necessário apoio de 16 

alguém com experiência nesta avaliação para sugerir aperfeiçoamentos do Projeto Pedagógico do 17 

Curso (PPC) de forma a atender em plenitude esta primeira dimensão. Foi sugerido formar uma 18 

comissão do NDE junto com o Prof. Clóvis Neumann (professor do departamento e que atua como 19 

avaliador do MEC). Esta comissão é composta dos Prof. Marco Aurélio, Moisés e Clóvis. Fica 20 

responsável o Prof. Marco Aurélio de consultar PPC de outros cursos de boa avaliação e trazer para 21 

discussão na próxima reunião. Análise da Dimensão 2 – Corpo Docente e Tutorial: Analisados alguns 22 

pontos, concluiu-se que o Coordenador do Curso deve iniciar os trabalhos de coleta de 23 

documentação comprobatória de todos os docentes do curso, inclusive dos dois primeiros anos 24 

(Cálculo e Física). Como a coordenação não dispõe de técnico-administrativo, tal trabalho será feito 25 

pelo bolsista TP da coordenação e mais um segundo bolsista a ser selecionado. Análise da 26 

Dimensão 3 – Infraestrutura: Foi identificado que as obras de reforma do prédio da Mecânica (com 27 

espaço para os laboratórios e salas de professores) bem como a contratação dos cinco técnico- 28 

administrativos restantes a que o curso tem direito é fundamental para uma boa avaliação. A reforma 29 

do prédio já foi iniciada mas não há previsão de entrega. Os equipamentos dos laboratórios foram 30 



comprados em parte, sendo que alguns não terão condições de uso em função de falta de 31 

equipamento. Quanto a material de consumo, não há previsão de compra. Os livros foram aprovados 32 

para compra mas nem todos ainda estão disponíveis na biblioteca. As seguintes ações foram 33 

sugeridas: a) definir responsáveis para cada laboratório de modo a identificar o que ainda precisa ser 34 

adquirido em termos de equipamentos e material de consumo; b) Verificar o prazo de entrega da 35 

reforma do prédio; c) Em breve será aberto novo concurso para contração de técnicos. Cobrar dos 36 

responsáveis os técnicos a que o curso tem direito. ITEM 03 – ASSUNTOS GERAIS O presidente 37 

informou que sua disciplina de Contexto e Prática I está focada no projeto de um veículo Fórmula 38 

SAE elétrico, podendo vir a se tornar uma nova equipe de competição. O prof. Luiz Alves pretende 39 

assumir a disciplina Contexto e Prática I no próximo semestre. O prof. Romir sugeriu já marcar uma 40 

data para a próxima semana visando avaliar as ações propostas nesta reunião. Fica definida a 41 

próxima reunião para 31 de Janeiro de 2013. Assim a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata. 42 

Juiz de Fora, 24 de Janeiro de 2013. Assinam os presentes: 43 

 44 
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 46 


