
 
 

Ata da reunião 04/2011 do Núcleo Docente Estruturante da Engenharia Mecânica da Faculdade de 1 

Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada na sala de reuniões do Departamento de 2 

Engenharia de Produção e Mecânica às 15:00 horas do dia 15 de setembro de 2011, sendo presidida pelo 3 

professor Romir Soares (Coordenador do Curso), e contou com a presença dos professores efetivos Moisés, 4 

Marcos Borges, Marco Aurélio, Fernando e como convidado, o professor Eduardo Breviglieri.  5 

ITEM 01 – COMPRA DE LIVROS: Foi informado aos presentes a UFJF abriu edital para uma das maiores 6 

compras de livros de sua história para a graduação. Nesta aquisição, será investido R$1,5 milhão, em 7 

publicações impressas, digitais, CDs e DVDs. A relação poderá incluir tanto a bibliografia básica como a 8 

complementar dos planos de ensino de cada disciplina. Conforme consta no edital, os coordenadores de curso 9 

de graduação deverão solicitar os títulos desejados pelo SIGA até o dia 20/09/2011, com divulgação em 10 

29/09/2011 do resultado das solicitações que serão atendidas. O professor Romir informou que o professor 11 

Marco Aurélio ficou responsável de fazer o levantamento das necessidades bibliográficas de todas as 12 

disciplinas do curso de engenharia mecânica. Para atender a diretriz do INEP com relação à quantidade de 13 

mínima de livros disponíveis aos alunos, serão solicitados 10 cópias de cada livro da bibliografia básica e 6 14 

cópias de cada livro da bibliografia complementar. Até a presente data já foram especificados e cadastrados no 15 

sistema SIGA as solicitações de 20 disciplinas profissionalizantes do curso, faltando ainda 14 disciplinas, na 16 

maioria de outros departamentos da Faculdade de Engenharia. Fica definindo o prazo de 18/09/2011 para o 17 

professor Marco Aurélio enviar para a Coordenação de Curso a listagem complementar dos livros. 18 

ITEM 02 – CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS: Foi informado que em virtude do não 19 

comparecimento de candidatos para nenhum dos concursos de professores temporários para atender ao curso 20 

de engenharia mecânica, o Prof. Rogerio, responsável por acompanhar os processos/editais de contratações, 21 

já solicitou ao Chefe do Depto de Engenharia de Produção e Mecânica (EPD) a reabertura dos editais. Serão 22 

contratados 5 novos professores, sendo 1 professor para cada uma das seguintes áreas:  23 

- Automação Industrial e Controladores Lógicos Programáveis (responsável: professor Moisés) 24 

- Máquinas de Fluxo e Sistemas Pneumáticos (responsável: professor Marco Aurélio) 25 

- Transferência de Calor, Refrigeração e Ar Condicionado (responsável: professor Marco Aurélio) 26 

- Materiais (responsável: professor Luiz Alves) 27 

- Processo de Fabricação (responsável: professor Rogério) 28 

O professor Fernando, atual Chefe do EPD informou que já deu prosseguimento nos processos, exceto o da 29 

área de Materiais. O professor Rogério continua como responsável por acompanhar os andamentos de todos 30 

os processos dos referidos concursos. 31 



 
 

ITEM 03 – REUNIÃO COM O PRO-REITOR DE PLANEJAMENTO: Foi informado ao membros do NDE que 32 

no dia 09/09/2011 os professores Romir e Moises tiveram uma reunião com o professor Barral, Pró-reitor de 33 

Planejamento da UFJF para tratar das pendências de equipamentos e funcionários previstos no Projeto REUNI 34 

para o curso de Engenharia Mecânica.  35 

Com relação aos 2 funcionários previstos no concurso 29/2009 da UFJF e que ao tomarem posse 36 

foram indevidamente alocados em outras unidades acadêmicas da UFJF, foi acertado que eles serão 37 

realocados para atender ao curso nos próximos dias.  38 

Com relação aos equipamentos, ficou acertado que os previstos para serem comprados com recursos 39 

do REUNI, e os que ainda não foram comprados, serão liberados para licitação de imediato. Entretanto as 40 

solicitações deverão se adequar às novas regras do pregão eletrônico do governo federal, o que exige um 41 

esforço extra dos professores do curso e será discutido no próximo item desta reunião.  42 

Com relação aos equipamentos previstos para serem comprados com recursos próprios da UFJF 43 

(Ofício nº 019/2011 - CGRAD/PROGRAD - Projetos acadêmicos de modernização dos laboratórios dos cursos 44 

lotados na Faculdade de Engenharia), será preciso ainda aguardar a definição dos recursos disponíveis, mas 45 

que uma parte será comprada ainda este ano e também será discutido no próximo item desta reunião. 46 

Aproveitando a reunião, o professor Barral solicitou que a coordenação do curso avaliasse e se 47 

posicionasse a respeito de 3 questões:  48 

(1) Tendo em vista os 2 processos de ingresso no curso de engenharia mecânica, vaga declarada no 49 

vestibular ou ingresso via Bacharelado Interdisciplinar (BI) em Ciências Exatas, será preciso definir se serão 50 

considerados 2 cursos distintos, com projetos pedagógicos distintos, ou um único curso, com um mesmo 51 

projeto pedagógico. Colocado em discussão, decidiu-se por unanimidade que continuará com está atualmente, 52 

um único curso, com um único projeto pedagógico e 2 processos distintos de ingresso. 53 

(2) Atualmente, o número de vagas previstas para o curso de engenharia mecânica são 50 vagas para 54 

vagas declaradas (25 vagas no 1º semestre + 25 vagas no 2º semestre) e 20 vagas através do BI. Será preciso 55 

definir se mantém estes números ou se propõem alteração. Colocado em discussão, decidiu-se por 56 

unanimidade que as 50 vagas declaradas serão divididas em 35 vagas com ingresso no 1º semestre e 15 57 

vagas com ingresso no 2º semestre, mantendo-se as 20 vagas com ingresso através do BI. 58 

(3) Conforme consta no projeto pedagógico do curso, o horário de funcionamento é o VESPERTINO, 59 

com a maior parte das atividades do curso no horário da tarde. Será preciso definir se mantém este horário ou 60 

troca para TEMPO INTEGRAL, com atividades em qualquer horário. Colocado em discussão, decidiu-se por 61 

unanimidade alterar o horário de funcionamento do curso para TEMPO INTEGRAL. 62 



 
 

Conforme solicitado, estes posicionamentos do NDE da Engenharia Mecânica serão encaminhados por 63 

oficio para a Pro-Reitoria de Planejamento.  64 

ITEM 04 – VAGA PARA TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS: foi informado que a UFJF lançou um edital no 1º 65 

semestre de 2011, com 1 vaga na Engenharia Mecânica para transferência de alunos de outros cursos da 66 

UFJF, tendo sido inscrito 7 candidatos. Portanto será preciso definir um processo de seleção para classificar os 67 

candidatos. Colocado em discussão, o professor Romir sugeriu que fosse utilizado uma regra baseada nas 68 

mesmas regras do BI de Ciências Exatas para ingresso nos cursos de 2º ciclo, tais como a Engenharia 69 

Mecânica.  O professor Fernando sugeriu que fosse aplicada uma prova de Cálculo e Física aos candidatos. Já 70 

o professor Eduardo sugeriu que o melhor para o curso seria aprovar o candidato de melhor rendimento 71 

acadêmico no seu curso de origem, e que, portanto deveria ser utilizada como parâmetro de seleção o IRA de 72 

cada aluno no momento do edital. Após ampla discussão foi colocado em votação a seguinte proposta: o 73 

candidato deverá ser oriundo de um curso de graduação da área de ciências exatas. Os que atenderem a este 74 

requisito serão classificados de acordo com o seu IRA no momento do edital. Como resultado da votação, a 75 

proposta obteve 4 votos favoráveis e 1 voto contrário, sendo portanto aprovada. 76 

ITEM 05 – LABORATÓRIOS PARA A ENGENHARIA MECÂNICA: O professor Romir reforça a importância 77 

de se definir as responsabilidades e prazos para a especificação dos equipamentos que serão comprados para 78 

os laboratórios da Engenharia Mecânica. Esclarece ainda que temos que fazer nossa parte, que é de 79 

especificar e informar à UFJF as demandas dos nossos cursos, porque se houver qualquer problema no futuro, 80 

não sermos apontados como os responsáveis. Lembra que no próximo período já teremos algumas disciplinas 81 

com demanda de laboratórios que ainda não existem, e em julho/2012 (em menos de 1 ano) acontecerá a 82 

avaliação do MEC para o reconhecimento do curso. 83 

Com relação ao espaço físico, foi informado que o prédio previsto para a montagem dos laboratórios do 84 

curso (Bloco A da Faculdade de Engenharia) já se encontra totalmente desocupado e disponível para o curso. 85 

Existem também já disponível algumas salas do Bloco da Engenharia de Produção.  A direção da faculdade de 86 

engenharia disponibilizou uma bolsista de arquitetura, coordenada pelo professor Marcos Borges, para elaborar 87 

o projeto arquitetônico das adequações que serão necessárias nos referidos prédios. Estes projetos executivos 88 

terão as definições dos layouts de cada laboratório, necessidades especiais (divisórias, climatização, cortinas),  89 

sinalização e localização dos equipamentos de prevenção à acidentes, bem como dos pontos elétricos, agua, 90 

gás, ar comprimido, etc... Estão previstos a montagem dos seguintes laboratórios:  91 

(1) Laboratório de Tecnologia da Informação    – responsável professor Romir 92 

 (2) Laboratório de Metalografia                             – responsável professor Moisés 93 



 
 

(3) Laboratório de Fundição                                   – responsável professor Luiz Alves 94 

(4) Laboratório de Projeto de Máquinas                 – responsável professor Rogério 95 

(5) Laboratório de Processos Produtivos               – responsável professor Marcos Borges 96 

(6) Laboratório de Hidráulica e Pneumática           – responsável professor Rogério 97 

(7) Laboratório de Soldagem                                  – responsável professor Moisés 98 

(8) Laboratório de Motores de Combustão Interna – responsável professor Marco Aurélio 99 

(9) Laboratório de Refrigeração                              – responsável professor Marco Aurélio 100 

(10) Laboratório de Transferência de Calor            – responsável professor Marco Aurélio 101 

(11) Laboratório de Maquinas de Fluxo                  – responsável professor Marco Aurélio 102 

(12) Laboratório de Ergonomia                               – responsável professor Eduardo Breviglieri 103 

É imprescindível que cada professor responsável por cada laboratório acompanhe os trabalhos. Fica 104 

definindo o prazo de 30/09/2011 para conclusão do projeto de adequação física dos prédios. 105 

 Com relação aos equipamentos já especificados e solicitados anteriormente em dezembro/2010, mas 106 

ainda não comprados pela UFJF, a serem adquiridos com recursos do REUNI, foi acertado com a Pro-reitoria 107 

de Planejamento que serão imediatamente autorizados para compra. Entretanto, será preciso conferir a 108 

especificação, atualizar os preços e obter orçamentos impressos de pelo menos 2 fornecedores (nome e 109 

CNPJ). O professor Moises está responsável por centralizar as solicitações, mas fica cada professor 110 

responsável por coletar estes dados e repassar ao professor Moises. Com verba do REUNI estão previstos 111 

equipamentos para os seguintes laboratórios: Soldagem, Metalografia, Usinagem, Sistemas Térmicos, 112 

Metrologia, Processos Produtivos, Tecnologia da Informação II e Ergonomia. Fica definindo o prazo de 113 

30/09/2011 para envio das solicitações do REUNI. 114 

Com relação aos equipamentos que serão comprados com verba própria da UFJF forma elaborados 115 

projetos acadêmicos para os 12 laboratórios do curso de engenharia mecânica listados acima, e será 116 

necessário fazer o mesmo processo: conferir a especificação, atualizar os preços e obter orçamentos 117 

impressos de pelo menos 2 fornecedores (nome e CNPJ). O professor Moises também está responsável por 118 

centralizar as solicitações, mas fica cada professor responsável por coletar estes dados e repassar ao 119 

professor Moises. Fica definindo o prazo de 15/10/2011 para envio destas solicitações. 120 

Assim a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata. Juiz de Fora, 15 de setembro de 2011. 121 

Assinam os presentes: 122 

 123 


