
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora realizada no dia dezesseis 
de dezembro de dois mil e nove, na sala 4148 da Faculdade de Engenharia da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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No dia dezesseis de dezembro de dois mil e nove, às nove horas e quinze 
minutos, na sala 4148 da Faculdade de Engenharia, sob a presidência do 
diretor, professor Júlio César Teixeira, e com a presença dos conselheiros 
professores Afonso Celso de Castro Lemonge, Carlos Augusto Duque, 
Edimar José de Oliveira, Fabiano César Tosetti Leal, Fernando Marques 
de Almeida Nogueira, Flávio de Souza Barbosa, Hélio Antônio da Silva, 
Hélio Francisco da Silva, José Homero Pinheiro Soares, Julio Cesar 
Ribeiro Sampaio, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Márcio Vicente Rizzo, 
Michèle Cristina Resende Farage, Paulo Roberto Miana, Pedro de Novais 
Lima Junior e Romir Soares de Souza Filho; dos representantes discentes
Alcino de Oliveira Costa Neto e Gustavo dos Reis Carvalho realizou-se 
uma reunião extraordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. I. ORDEM DO 
DIA: III.1. Proposta da Reitoria da UFJF de expansão de 110 vagas 
discentes nos cursos de graduação de Arquitetura e Engenharias nos 
Programas de Ingresso 2011 contra o recebimento de oito vagas docentes 
no âmbito do REUNI. Iniciando a reunião, o presidente comunicou a 
todos que tomou conhecimento da proposta da Reitoria na segunda-feira, 
dia 14 de dezembro, às 16 horas, motivo pelo qual convocou esta reunião
extraordinária, e que os concursos devem ser concluídos até o dia 26 de 
fevereiro de 2010, pois os atos de homologação devem ocorrer até o dia 1 
de março de 2010, para que as posses possam ocorrer no mês de março de 
2010. A seguir, teve início um longo debate. Após três horas, a reunião 
foi interrompida por 20 minutos. Na sequência, a reunião foi retomada. O
presidente apresentou a proposta do Departamento de Energia Elétrica de 
redistribuição do professor Leonardo de Mello Honório da Universidade 
Federal de Itajubá para o Departamento de Energia Elétrica da UFJF
(Proc. n. 16.766/2009-17), mediante o envio de uma futura vaga docente 
oriunda do REUNI ou de uma futura vaga docente oriunda da conversão 
de professor equivalente a ser destinada ao Departamento de Energia 
Elétrica, modalidade Robótica e Automação Industrial. Após análise do 
currículo do professor Leonardo de Mello Honório, o Conselho aprovou a 
redistribuição e passou novamente ao debate da proposta da Reitoria. Por 
fim, colocada em votação, a proposta acabou rejeitada devido ao número 
exíguo de vagas docentes oferecidas pela Reitoria, além do curto prazo 
para a realização dos concursos docentes. Nada mais havendo a tratar, o 
presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, 
lavrando a presente ata. Juiz de Fora, nove de janeiro de dois mil e dez. 



 


