
Ata da reunião 01/2018 do Núcleo Docente Estruturante Engenharia Mecânica da Faculdade de 1 

Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada na sala 4265 da Faculdade de 2 

Engenharia às 15:00 horas do dia 24 de setembro de 2018, sendo presidida pelo professor 3 

Raphael Fortes Marcomini (Coordenadordo Curso) contando com a presença dos professores 4 

membros NDE Alexandre Scari, Marco Alves, Vitor Mainenti e Eduardo Aguiar e com os professores 5 

convidados Vanderli Fava, Yipsy Benito e Carlos Renato Pagotto. Segue a pauta da convocação: 6 

1.     DISCUSSÃO SOBRE ALTERAÇÕES NO PPC PARA FORMALIZAR OS REQUISITOS DO 7 

MEC 8 

De acordo com a avaliação realizada entre os dias 19 a 22/09/2018, no PPC do curso não está 9 

devidamente documentado o ensino de LIBRAS e a abordagem sobre relações étnico raciais no 10 

Brasil. O professor Vanderli Fava foi convidado para nos orientar na atualização do PPC, abordando 11 

estes temas e atualizando as questões relativas aos projetos acadêmicos, a grade curricular e o perfil 12 

do egresso. Nos foi orientado estudar os instrumentos de avaliação do INEP, além das propostas de 13 

diretrizes curriculares da ABENGE e do CNE. Como referência de PPC’s modernos, nos foi sugerida 14 

a consulta do PPC do curso de engenharia mecânica da PUC-PR e do Insper. 15 

Os presentes sugeriram que abordássemos primeiramente os requisitos do MEC, de acordo com os 16 

resultados da avaliação in loco. 17 

2- TRANSFERÊNCIA DE PROFESSOR PARA COMPOR O QUADRO DE PROFESSORES 18 

EFETIVOS DA ENGENHARIA MECÂNICA 19 

O professor Marco Alves apresentou o interesse de um professor da UNIFEI de se transferir para o 20 

departamento. Este docente é da área de ciências térmicas e de acordo com o NDE poderá 21 

contribuir enormemente para o desenvolvimento de projetos e oferta de disciplinas eletivas da área.  22 

 23 


