
Ata da Reunião da Congregação da Faculdade de Engenharia da Universidade 
Federal de Juiz de Fora realizada no dia seis de maio de dois mil e dez, no 
Anfiteatro Christiano Degwert da Faculdade de Engenharia da Universidade 
Federal de Juiz de Fora. 
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Aos seis dias de maio de dois mil e dez, às quinze horas, no Anfiteatro 
Christiano Degwert da Faculdade de Engenharia, sob a presidência do 
diretor, professor Júlio César Teixeira, e com a presença de 77
conselheiros que assinam as listas em anexo, regimentalmente 
convocados, realizou-se uma reunião da Congregação da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Constatado quorum, 
o senhor presidente iniciou a reunião colocando em discussão a ata da 
reunião da Congregação do dia trinta e um de março de dois mil e dez, 
que foi aprovada por unanimidade. A seguir, o presidente informou a 
pauta da reunião: eleição das listas tríplices para diretor e para vice-diretor 
da Faculdade de Engenharia para o quadriênio 2010 a 2014. O presidente 
deu ciência aos senhores conselheiros da consulta eleitoral informal que 
foi realizada na Faculdade de Engenharia no dia vinte e nove de abril de 
dois mil e dez. A seguir, esclareceu que a elaboração das listas tríplices
para diretor e vice-diretor da Faculdade de Engenharia deve ocorrer de 
acordo com os dispositivos legais vigentes, a saber, Lei Federal número
9.192, de 21 de dezembro de 1995, regulamentada pelo Decreto Federal
número 1.916, de 23 de maio de 1996, juntamente com o Regimento 
Geral da Universidade Federal de Juiz de Fora. A Congregação indicou 
para a composição da lista tríplice de diretor os nomes dos professores 
Hélio Antônio da Silva, Pedro Kopschitz Xavier Bastos e Carlos Augusto 
Duque. Procedida à votação, o professor Hélio Antônio da Silva obteve 
cinquenta votos, o professor Pedro Kopschitz Xavier Bastos obteve 
dezessete votos e o professor Carlos Augusto Duque obteve dez votos. 
Para vice-diretor, a Congregação indicou os nomes dos professores 
Marcos Martins Borges, Vanderli Fava de Oliveira e Jorge Mtanios 
Skandar Arbach. Procedida à votação, o professor Marcos Martins Borges 
obteve cinquenta votos, o professor Vanderli Fava de Oliveira obteve
dezessete votos e o professor Jorge Mtanios Skandar Arbach obteve dez 
votos.  Não existiram votos brancos ou nulos nas votações das listas 
tríplices. Assim sendo, o presidente informou que o resultado será 
encaminhado ao Reitor em exercício, professor Alexandre Zanini, para 
deliberação. Por último, o presidente fez a lavratura desta ata, procedendo 
a sua leitura em voz alta, perguntando, a seguir, se havia qualquer dúvida. 
Não havendo dúvidas, colocou a ata em votação. A ata foi aprovada por 
unanimidade. O presidente agradeceu a presença de todos, e deu por 
encerrada a reunião. Juiz de Fora, seis de maio de dois mil e dez. 
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