
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de 

Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada no dia vinte e 

quatro de agosto de dois mil e seis, na sala de reuniões da Faculdade de 

Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e seis, às quatorze 

horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia, sob 

a presidência do diretor, professor Júlio César Teixeira, e com a presença 

dos conselheiros, professores Carlos Juarez Velasco, Cezar Henrique Barra 

Rocha, Fabiano César Tosetti Leal, Hélio Antônio da Silva, Márcio 

Vicente Rizzo, Marcos Martins Borges, Maria Teresa Gomes Barbosa, 

Paulo Roberto Miana, Raquel Dias Vieira Braga, Vanderli Fava de 

Oliveira, dos representantes dos servidores técnico-administrativos, Alana 

Adães de Gouvêa Amaral Tavares, Maria Cristina Monteiro Girardi e 

Sebastião Luiz Aquino Girardi, realizou-se mais uma reunião do Conselho 

de Unidade da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz 

de Fora. Iniciando a reunião, o senhor presidente solicitou a autorização 

dos presentes para a inclusão como primeiro e segundo itens da ordem do 

dia os seguintes assuntos: Processos 11.999/2006-88, 12041/2006-12, 

12043/2006-01 e 12.538/2006-22 – Contratação de Professor Substituto. A 

inclusão solicitada foi aprovada pela unanimidade dos presentes. O 

primeiro item da pauta foi a análise da ata da reunião do dia vinte e cinco 

de julho de dois mil e seis. Colocada em votação, foi aprovada por 

unanimidade, porém com solicitações de correções no texto.  O segundo 

item da pauta, ordem do dia: 2.1 Processos 11.999/2006-88, 12.041/2006-

12 e 12.043/2006-01 – Seleção Pública para Professor Substituto para o 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo. O presidente relatou que o 

conjunto de processos exclui disciplinas de cunho obrigatório para o Curso 

de Arquitetura e Urbanismo, a saber, Projeto de Arquitetura e Urbanismo 

III e Projeto de Arquitetura e Urbanismo V. A seguir, solicitou a inclusão 

dos mesmos nos processos de seleção pública em discussão. A professora 

Raquel Dias Vieira Braga alertou para o fato de que o número de 

substitutos do Departamento de Arquitetura e Urbanismo é insuficiente. 

Após ampla discussão, foi proposto pelo professor Paulo Roberto Miana 

que o departamento refaça o seu plano departamental, incluindo as 

disciplinas Projeto de Arquitetura e Urbanismo III e Projeto de Arquitetura 

e Urbanismo V e, posteriormente, que os processos seletivos sejam 

aprovados pelo presidente. Colocada em votação, a proposta foi aprovada 

pela unanimidade dos presentes. 2.2 Processo 12.538/2006-22 – Seleção 

Pública para Professor Substituto para o Departamento de Engenharia de 

Produção. O professor Marcos Martins Borges foi o relator. Posto em 

votação, o processo foi aprovado por unanimidade. 2.3 Mostra Científica 

da Faculdade de Engenharia, realizada nos dias 17 e 18 de agosto de 2006. 
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O presidente agradeceu o empenho de todos para o sucesso do evento. O 

professor Vanderli Fava de Oliveira se manifestou no sentido de que a 

homenagem aos professores aposentados deve ser repetida nos próximos 

anos. 2.4 Processo 10.814/2006-18 – Abertura de seleção pública para 

professor visitante na área de Métodos Numéricos Aplicados. O presidente 

foi o relator. Posto em votação, o processo foi aprovado por unanimidade. 

2.5 Processo 11.908/2006-12 - Abertura de seleção pública para professor 

substituto para o conjunto de disciplinas Circuitos Lineares I e II e 

Laboratório de Circuitos. O professor Márcio Vicente Rizzo foi o relator. 

Posto em votação, o processo foi aprovado por unanimidade. 2.6, 2.7 e 2.8 

– Processos 11.905/2006-71, 11.906/2006-15 e 11.907/2006-60 – Abertura 

de seleção pública para professor substituto para o conjunto de disciplinas 

Estabilidade de Sistemas Elétricos de Potência II e Análise de Sistemas de 

Potência II; Projetos e Administração de Obras Elétricas; e Instalações 

Elétricas I e Transformadores, respectivamente. O professor Hélio Antônio 

da Silva foi o relator. Posto em votação, os processos foram aprovados por 

unanimidade. 2.9 Processo 4.703/2006-72 – Avaliação de relatório de 

estágio probatório do docente Pedro de Novais Lima Júnior. A professora 

Raquel Dias Vieira Braga foi a relatora. Posto em votação, o relatório foi 

aprovado por unanimidade. 2.10 Indicação de dois membros, um titular e 

um suplente, para o Conselho Municipal de Habitação. O presidente foi o 

relator. Foram indicados os professores Fábio José Martins de Lima e 

Mário Nalon de Queiroz como titular e suplente, respectivamente. 2.11 

Processo 10.819/2006-41 – Licença para capacitação no exterior da 

docente Maria Teresa Gomes Barbosa. A própria professora foi a relatora. 

Posto em votação, o pedido foi aprovado por unanimidade. 2.12 Processo 

10.946/2006-40 – Projeto de extensão do docente Francisco José Gomes. O 

processo foi retirado de pauta pelo professor Hélio Antônio da Silva. 2.13 

Processo 11.248/2006-42 – Projeto de prestação de serviços do docente 

Márcio Marangon. O processo foi retirado de pauta pelo professor Cezar 

Henrique Barra Rocha. Processo 11.391/2006-53 – Proposta de 

oferecimento de curso de treinamento em Geotecnia do docente Márcio 

Marangon. O professor Cezar Henrique Barra Rocha foi o relator. Posto em 

votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. No terceiro item da 

pauta, Assuntos Gerais, o professor Cezar Henrique Barra Rocha 

comunicou a todos que o professor Mauro Menzori entrou em exercício. 

Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de 

todos, dando por encerrada a reunião. Eu, Maria Cristina Monteiro Girardi, 

lavrei a presente ata, que depois de aprovada, será assinada pelos senhores 

conselheiros. Juiz de Fora, quinze de setembro de dois mil e seis. 

 


