
Ata da reunião 02/2013 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 31 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, Luiz Henrique Dias Alves e 5 

Rogério de Almeida Vieira. Segue a pauta da convocação: ITEM 01 – ASSINATURA DA ATA 01 DE 6 

2013: Aprovada e assinada. ITEM 02 – AVALIAÇÃO DA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DA 7 

GRADUAÇÃO TOMANDO COMO PARÂMETRO O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE CURSOS 8 

DE GRADUAÇÃO DO MEC (CONFORME DISCUTIDO NA ÚLTIMA REUNIÃO DE 9 

DEPARTAMENTO): Diante do solicitado pelo Prof. Romir na reunião anterior, esta reunião destina-se 10 

a avaliar as ações a serem iniciadas visando boa avaliação do curso pelo MEC neste ano. As ações 11 

serão tomadas mediante o que pede o Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial 12 

e à Distância. A 1ª Dimensão do Instrumento, de responsabilidade do prof. Marco Alves, será 13 

abordada com a ajuda do Prof. Clóvis Neumann visto sua experiência como avaliador do MEC. Fica 14 

decidido que será realizada uma reunião com o mesmo para meados de fevereiro a fim de melhor 15 

compreensão das medidas que devem ser tomadas para que a 1ª Dimensão seja plenamente 16 

satisfeita. O Prof. Marco Alves informa que conseguiu o PPC dos cursos de Graduação em 17 

Engenharia Mecânica da UFSJ, UFV e UNIFEI. A 2ª Dimensão, de responsabilidade do Coordenador 18 

do Curso, terá como ação inicial o levantamento de todos os professores do curso, respectivos 19 

currículo Lattes e organização dos mesmos em pastas. Este trabalho será realizado pelo bolsista da 20 

coordenação, Felipe Bronte, e por uma segunda bolsista, Daiane Rampinelli. O coordenador informa 21 

que o trabalho já foi iniciado. A 3ª dimensão precisa ter o apoio do Diretor da Faculdade para término 22 

das obras civis, compra do restante dos equipamentos dos laboratórios, contratação dos cinco 23 

técnicos de laboratório e administrativos e compra de material de consumo para os laboratórios. Para 24 

este último item foi sugerida a criação de uma rotina de compra de materiais de consumo que, hoje, 25 

não existe ou não está clara para o departamento. Para viabilizar tais demandas, uma reunião com o 26 

diretor será pedida onde uma comissão de professores irá expor os problemas e dificuldades em 27 

obter uma boa avaliação do MEC caso tais necessidades não sejam supridas. Assim a reunião foi 28 

encerrada e lavrada a presente ata. Juiz de Fora, 31 de Janeiro de 2013. Assinam os presentes: 29 

 30 


