
Ata da reunião 05/2012 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 15:00 horas do dia 31 de outubro 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, Romir Soares de Souza Filho e 5 

Rogério de Almeida Vieira. Segue a pauta da convocação: ITEM 01 – ENTREGA DOS NOMES DE 6 

PROFESSORES EXTERNOS CONVIDADOS PARA AS BANCAS DO CONCURSO E PROGRAMA 7 

DAS PROVAS: Os membros presentes entregaram ao presidente os nomes dos professores 8 

externos convidados para os cinco concursos de professores efetivos que acontecerão em 9 

dezembro, bem como o programa das provas escritas e didáticas na forma do formulário padrão da 10 

PRORH RH142-B. Estes serão repassados ao Chefe de Departamento para encaminhamento. ITEM 11 

02 – DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AÇÃO NOS CONCURSOS E DEFINIÇÃO DE PADRÕES 12 

MÍNIMOS A SEREM SEGUIDOS Para que todos os concursos sejam feitos de acordo com um 13 

mesmo padrão foram definidos os seguintes horários a serem seguidos por todas as bancas: 1º dia 14 

� 08:00 hs – instalação da banca; 08:30 hs – prova escrita; 12:30 hs – encerramento da prova 15 

escrita e sorteio da prova didática; 2º dia � 14:00 hs prova didática; 14:50 hs entrevista. Também foi 16 

sugerida a reserva, por duas semanas, da sala da Pós-graduação bem como do equipamento de 17 

gravação de voz.  ITEM 03 – ASSUNTOS GERAIS O presidente lembrou que o Projeto Pedagógico 18 

do Curso (PPC) terá que ser atualizado para a avaliação do curso pelo MEC, a se realizar em 2013. 19 

O Prof. Marco Aurélio ficou encarregado desta atualização, sendo que o Prof. Romir enviará ao 20 

mesmo o arquivo digital do PPC. Foi perguntado aos presentes quem gostaria de oferecer a 21 

disciplina Contexto e Prática I para o semestre próximo. Os Professores Marco Aurélio, Moisés e 22 

Rogério manifestaram interesse com os respectivos projetos e número de alunos: Eficiência 23 

energética em geladeira e chuveiros elétricos – 05 alunos; Projeto veicular – 09 alunos; Maratona 24 

Universitária de Eficiência Energética 2013 – 05 alunos. Assim a reunião foi encerrada e lavrada a 25 

presente ata. Juiz de Fora, 31 de outubro de 2012. Assinam os presentes: 26 

 27 

 28 

 29 


