
Ata da reunião 03/2012 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 21 de setembro de 2012, 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. A convocação informava a seguinte pauta: Item 01 - Preparação de 6 

documentos e orientação de alunos do programa Jovens Talentos – CAPES; Item 02 – Informação 7 

sobre situação dos alunos Ciência Sem Fronteiras; Item 03 – Espaço de trabalho da equipe 8 

Eficiência Energética; Item 04 – Assuntos Gerais. 9 

ITEM 01 – PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ORIENTAÇÃO DE ALUNOS DO PROGRAMA 10 

JOVENS TALENTOS - CAPES: O Prof. Moisés informou que dois alunos do curso foram aprovados 11 

para o programa Jovens Talentos da CAPES. Instruiu sobre os objetivos do programa, conforme foi 12 

informado na reunião do CONGRAD de 13 de setembro de 2012. Os professores Marco Aurélio e 13 

Rogério Vieira comprometeram-se a orientar um aluno cada, sendo repassada a eles toda a 14 

documentação pertinente. ITEM 02 – INFORMAÇÃO SOBRE SITUAÇÃO DOS ALUNOS CIÊNCIA 15 

SEM FRONTEIRAS: Diante das constantes indagações de alunos e professores sobre a situação 16 

dos alunos neste programa, a coordenação informou que espera uma manifestação oficial do 17 

CONGRAD sobre os procedimentos para o encerramento do semestre dos alunos que estão fora do 18 

país e não puderam terminar as disciplinas em função da recente greve dos professores. ITEM 03 – 19 

ESPAÇO DE TRABALHO DA EQUIPE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: O Prof. Rogério Vieira 20 

coordenou com êxito a formação e participação da equipe Eficiência Energética em sua primeira 21 

competição em nível nacional realizada no estado do Paraná. Visando à melhores condições de 22 

trabalho, o Prof. Moisés sugeriu abrigar a equipe na mesma sala de projetos onde, hoje, se 23 

encontram as equipes Baja e Aerodesign. Ao mesmo tempo manifestou preocupação diante do 24 

excesso de alunos que trabalharão em um mesmo local. Ficou decidido que a sala terá um professor 25 

coordenador para organizar os trabalhos e o espaço, sendo escolhido o Prof. Rogério Vieira. 26 

Adicionalmente, será oficializado o uso da sala para aulas de Contexto e Prática. Uma reunião entre 27 

os orientadores das equipes e os respectivos capitães será feita para instrução de como será 28 

utilizado o espaço, novas regras e realização de aulas.   29 

ITEM 04 – ASSUNTOS GERAIS: O Prof. Moisés ressaltou os ótimos resultados atingidos pela 30 



disciplina Contexto e Prática. Opinou sobre sua importância mas que, a continuar sendo oferecida 31 

como obrigatória, seria muito difícil manter a qualidade da mesma a longo prazo. Justifica-se, pois 32 

exige do professor, a cada semestre, novos projetos e acompanhamento dos mesmos, inclusive com 33 

apoio de recursos financeiros. Diante do fato, a coordenação recebeu a anuência para alteração de 34 

seu caráter de obrigatória para eletiva. O prof. Luiz Alves solicitou apoio para palestras do 1º 35 

Encontro Mineiro de Engenharia Mecânica. O prof. Marco Alves sugeriu discussão sobre a lei que 36 

prevê investimento por parte das empresas em P&D nas universidades. O mesmo ficou encarregado 37 

de estudar a legislação sobre o assunto e propor demandas. Assim a reunião foi encerrada e lavrada 38 

a presente ata. Juiz de Fora, 21 de setembro de 2012. Assinam os presentes: 39 

 40 

 41 


