
 
 

Ata da reunião 05/2011 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 10:30 horas do dia 30 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, Rogério e Luis Alves.  5 

ITEM 01 – PROCESSO DE SELEÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS: O Prof. Romir informou que 6 

foi comunicado pelo CDARA que o processo seletivo para classificação dos candidatos a transferência interna 7 

para o curso de engenharia mecânica deveria ser obrigatoriamente uma prova escrita. Portanto não poderia ser 8 

da forma que foi aprovada na reunião anterior do NDE. Informou ainda que já solicitou e que já foi elaborada 9 

pelos Departamentos de Matemática e de Física do ICE uma prova com conteúdos de Cálculo I e Física I para 10 

ser aplicada aos candidatos no dia 04/outubro/2011 às 16hs no Departamento de Engenharia de Produção e 11 

Mecânica, com duração de 3hs. 12 

ITEM 02 – COMPRA DE LIVROS: O Prof. Romir informou que foram cadastrados o pedido de 157 títulos de 13 

livros da bibliografia básica e complementar das disciplinas do curso de engenharia mecânica, atendendo ao 14 

edital da UFJF para compra de livros. Informou ainda que enviou ofício à Pro-Reitoria de Graduação reiterando 15 

a necessidade e a importância de ser atendida a compra de todos os livros requisitados, por ser tratar da 16 

demanda de um curso novo. Neste oficio protocolado foi anexado uma cópia da relação dos livros solicitados. 17 

O resultado do edital, com a definição dos livros que serão comprados será publicado no dia 04/outubro/2011. 18 

O professor Romir agradeceu ao professor Marco Aurélio que ficou responsável de fazer o levantamento das 19 

necessidades bibliográficas de todas as disciplinas do curso de engenharia mecânica. 20 

ITEM 03 – CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS: O Prof. Romir informou que foi aberto 21 

Processo Seletivo Simplificado para Professor Temporário, Edital 30/2011, de 4 das vagas pleiteadas para o 22 

curso de engenharia mecânica, sendo o período de inscrições de 26/09/2011 a 05/10/2011. Ficou faltando no 23 

edital a vaga da área de Materiais. O professor Rogério continua como responsável por acompanhar os 24 

andamentos de todos os processos dos referidos concursos. 25 

ITEM 04 – LABORATÓRIOS PARA A ENGENHARIA MECÂNICA: Conforme aprovado na ultima reunião do 26 

NDE, hoje (30/setembro/2011) terminou o prazo para a conclusão do projeto de adequação física dos prédios, 27 

trabalho este coordenado pelo Prof. Marcos Borges. Devido a grande quantidade de detalhamento necessário, 28 

o Prof. Marcos Borges solicitou que este prazo fosse estendido até 15/outubro/2001, o que foi acatado por 29 

todos. 30 



 
 

Quanto aos equipamentos a serem adquiridos com os recursos do REUNI, com prazo para conclusão 31 

das especificações e cotações também na data de hoje (30/setembro/2011), de responsabilidade do Prof. 32 

Moises, este informou que os da engenharia mecânica estavam concluídos, faltando concluir os da engenharia 33 

de produção. Desta forma solicitou que fosse prorrogado o prazo para 07/outubro/2011, o que foi acatado por 34 

todos. O Prof. Romir solicitou que fossem incluídos nesta solicitação bancadas, ferramentas e estabilizadores. 35 

Quanto aos equipamentos a serem adquiridos com os recursos da UFJF (Projeto Acadêmico), também 36 

de responsabilidade do Prof. Moises, este solicitou que fosse prorrogado o prazo para 19/outubro/2011, o que 37 

foi acatado por todos. 38 

ITEM 05 – PROBLEMAS DE SEGURANÇA NOS LABORATÓRIOS: foi informado por alguns professores da 39 

situação crítica que está o funcionamento do Laboratório de Processos Produtivos (usinagem, conformação, 40 

soldagem), que atende aos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção.  41 

Este laboratório, improvisado inicialmente com alguns equipamentos antigos da universidade, que foi 42 

ampliado com algumas aquisições com recursos próprios da Faculdade de Engenharia e que agora está sendo 43 

completado com os recursos do REUNI (ainda faltam equipamentos), tem sido utilizado intensamente pelos 2 44 

cursos (Produção e Mecânica), sendo atualmente usado em: 45 

- Disciplina EPD017 (PROCESSOS PRODUTIVOS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO) – turma A: Prof. Marcos Borges 46 

- Disciplina MEC002 (Contexto e Prática em Engenharia Mecânica) – turma A: ENGENHARIA MECÂNICA-AERONÁUTICA – Prof. 47 

Marco Alves 48 

- Disciplina MEC002 (Contexto e Prática em Engenharia Mecânica) – turma B: ENGENHARIA MECÂNICA-AUTOMOTIVA E 49 

AMBIENTAL – Prof. Rogério 50 

- Disciplina MEC002 (Contexto e Prática em Engenharia Mecânica) – turma C: FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO PROJETO 51 

VEICULAR  - Prof. Moisés 52 

- Disciplina MEC002 (Contexto e Prática em Engenharia Mecânica) – turma D: PROJETO E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 53 

LABORATÓRIO E COMPONENTES PARA AERONAVES EM ESCALA REDUZIDA – Prof. Marcos Borges 54 

- Disciplina MEC002 (Contexto e Prática em Engenharia Mecânica) – turma E: PROJETO DE FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO 55 

PARA ENSAIO DE DESGASTE – Prof. Luis Alves 56 

- Projeto BAJA (1 equipe) – Coordenado pelo Prof. Moisés 57 

- Projeto AeroDesign (2 equipes) – Coordenados pelos Profs Marcos Borges e Marco Alves 58 

Estas disciplinas e projetos demandam uma carga horária grande de atividades extras aos horários 59 

das aulas, e desta forma tem ocorrido frequentemente dos alunos estarem utilizando sozinhos atividades em 60 

máquinas como tôrno, serra elétrica de fita, furadeiras,... SEM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, 61 

SEM ACOMPANHAMENTO DE UM PROFESSOR OU FUNCIONÁRIO e SEM HABILIDADE/TREINAMENTO PARA 62 

ISTO, colocando em grave risco a integridade física destes alunos.  63 



 
 

Os professores Moises e Luis Alves ficaram de se informar com o IFET (antigo CTU) e a UFF como são os 64 

procedimentos de uso e de segurança dos laboratórios destas instituições de ensino. O Prof. Romir informou 65 

que iria enviar um oficio ao Chefe do Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica, com cópia para o 66 

diretor da Faculdade de Engenharia, informando dos problemas relatados e solicitando uma imediata solução. 67 

 68 

Assim a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata. Juiz de Fora, 30 de setembro de 2011. 69 

Assinam os presentes: 70 

 71 

 72 

 73 

 74 


