
Ata da reunião 03/2013 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 16:00 horas do dia 15 de fevereiro 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 02 DE 6 

2013: Aprovada e assinada. ITEM 02 – REFORMULÃÇÃO DO PPC COM A PRESENÇA DO PROF. 7 

CLÓVIS NEUMANN: A Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) se dará mediante 8 

análise dos indicadores da Dimensão 1 do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação do 9 

MEC. O Prof. Clóvis foi convidado a esta reunião para contribuir na reforma do PPC visto que possui 10 

experiência nesta área na condição de Avaliador de Cursos. Após detalhada exposição de cada 11 

indicador da Dimensão 1 (feita pelo Prof. Clóvis) e como devem ser traduzidos no PPC, o 12 

Coordenador do Curso distribui as tarefas de reformulação do PPC entre os presentes da seguinte 13 

forma: Prof. Luiz Alves responsável pelo indicador 1.1; Prof. Marco Alves responsável pelos 14 

indicadores 1.2, 1.7, 1.8, 1.12 e 1.17; Prof. Rogério responsável pelos indicadores 1.10 e 1.11; Prof. 15 

Moisés responsável pelos indicadores 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.14 e 1.18. Ficou decidido que os trabalhos 16 

devem ser entregues no dia 1º de março de 2013, data já definida como 4ª Reunião NDE, onde será 17 

feita a concatenação das várias partes em um documento único e coerente. ITEM 03 – SUGESTÃO 18 

PARA CONDUÇÃO DA DISCIPLINA CONTEXTO E PRÁTICA: A pedido do Prof. Marco Alves foi 19 

incluído este item de pauta. O mesmo expôs suas considerações de como ele conduz a disciplina e 20 

propôs que cada professor assumisse uma parte da mesma de modo a criar uma 21 

interdisciplinaridade dentro da execução de um projeto a ser realizado pelos alunos. Longa discussão 22 

se sucedeu e a maioria concordou que não seria possível, no atual momento, de assumir tal 23 

metodologia. O Coordenador sugeriu que a entrada dos outros cinco professores recentemente 24 

contratados para o curso poderiam contribuir para a metodologia proposta mas não como contexto e 25 

prática e sim em um PBL (Project Based Learning). Assim a reunião foi encerrada e lavrada a 26 

presente ata. Juiz de Fora, 16 de Fevereiro de 2013. Assinam os membros: 27 

 28 

 29 


