
Ata da reunião 02/2012 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 22 de junho de 2012, sendo 3 

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 Marques de Almeida Nogueira, Luiz Henrique Dias Alves, Marcos Martins Borges  e 6 

Rogério de Almeida Vieira. 7 

ITEM 01 – COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 3.600 H/A (EXIGÊNCIA DO 8 

SETOR DE REGULAÇÃO): O Prof. Moisés informou que foi convocado pelo Setor de Regulação 9 

para ajustar a carga horária do curso, visto que não atingia as 3.600 h/a mínimas exigidas pela 10 

Resolução CNE/CES No 02 de 2007 (a grade curricular atual totaliza 3540 h/a). Para completar as 11 

60 h/a foi sugerida a adição de uma disciplina de 60 h/a (04 créditos) às disciplinas opcionais da 12 

grade curricular. Foi constatado que a disciplina que está faltando é Instrumentação e Controle. O 13 

Prof. Romir lembrou que é uma disciplina que está no plano pedagógico e, portanto, deveria ter sido 14 

incluída na grade curricular atual registrada no CGCO e Setor de Registro Acadêmico. Com a 15 

finalidade de melhor direcionar a grade de disciplinas opcionais que os alunos são obrigados a 16 

cursar, o Prof. Moisés sugeriu uma flexibilidade curricular com a criação de disciplinas eletivas por 17 

área de atuação. Foi salientado que não haverá necessidade de criação de disciplinas ou 18 

contratação de professores visto que são disciplinas já existentes, principalmente do curso de Eng. 19 

de Produção e do Departamento de Mecânica Aplicada e Computacional (que receberá um professor 20 

efetivo para atender ao curso de Eng. Mecânica). As áreas sugeridas são: Engenharia Econômica, 21 

Gerência da Produção, Engenharia do Produto, Mecânica Aplicada e Laboratórios. Os Professores 22 

Fernando e Romir sugeriram que as disciplinas opcionais continuem existindo mas não sejam 23 

obrigatórias na integralização da carga horária curricular. As opcionais seriam utilizadas para registro 24 

no currículo do aluno de participação em atividades complementares como Baja/Aerodesign, 25 

Monitoria, Treinamento Profissional, Empresa Júnior etc. As opcionais seguiriam o mesmo padrão de 26 

registro curricular que existe hoje no curso de Eng. de Produção. O Prof. Moisés enviará, por e-mail, 27 

a proposta de disciplinas eletivas para avaliação e sugestões. Tais avaliações e sugestões serão 28 

discutidas em posterior reunião do NDE. O Prof. Romir enviará a relação de disciplinas a serem 29 

oferecidas pelo Dep. de Mecânica Aplicada e Computacional à Coordenação. Estas disciplinas farão 30 



parte das eletivas de Mecânica Aplicada. 31 

ITEM 02 – ASSUNTOS GERAIS: O Prof. Marco Aurélio solicitou que o DA faça avaliação das 32 

disciplinas/professores do curso, ficando o Prof. Moisés responsável por enviar um ofício ao DA 33 

solicitando tal avaliação. O Prof. Romir solicitou incluir na ata que a reforma do prédio da mecânica 34 

foi para licitação sem aprovação final do projeto. Assim a reunião foi encerrada e lavrada a presente 35 

ata. Juiz de Fora, 22 de junho de 2012. Assinam os presentes: 36 

 37 

 38 


