
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de 

Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada no dia dezoito 

de outubro de dois mil e sete, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia 

da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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Aos dezoito dias de outubro de dois mil e sete, às quatorze horas e quinze 

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 Antônio Ferreira Colchete Filho, Carlos José 

Barreto, Carlos Juarez Velasco, Edimar José de Oliveira, Fabiano César 

Tosetti Leal, Hélio Antônio da Silva, Julio Cesar Ribeiro Sampaio, 

Márcio Vicente Rizzo, Marcos Martins Borges, Maria Teresa Gomes 

Barbosa, Mitsuo Tsutsumi, Paulo Roberto Miana e Vanderli Fava de 

Oliveira; dos representantes dos servidores técnico-administrativos em 

educação Alana Adães de Gouvêa Amaral Tavares, Maria Cristina 

Monteiro Girardi e Sebastião Luiz de Aquino Girardi; e dos 

representantes discentes Bruno Ribeiro Soares de Oliveira, Douglas 

Montes Barbosa e Geraldo Fábio Alves de Souza realizou-se uma reunião 

extraordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de Engenharia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. I - Aprovação de atas de reuniões 

anteriores: I.1 – A ata do dia vinte e sete de setembro de dois mil e sete 

foi aprovada sem correções. I.2 – A ata do dia dez de outubro de dois mil 

e sete também foi aprovada sem correções. II - Ordem do dia: II.1 – 

Reavaliação do projeto REUNI no âmbito da UFJF. O senhor presidente 

apresentou a proposta oficial da administração superior da UFJF que 

ratifica a proposta de expansão da Faculdade de Engenharia, a saber, 

expansão das atuais duzentos e oitenta vagas anuais de ingresso para 

seiscentos e setenta vagas no período de cinco anos. Os cursos existentes 

ampliarão as vagas de ingresso da seguinte forma: Arquitetura e 

Urbanismo de cinqüenta para noventa vagas anuais; a Engenharia Civil 

irá manter cem vagas de ingresso anuais; a Engenharia de Produção de 

quarenta para cinqüenta vagas anuais; e a Engenharia Elétrica de noventa 

para cento e oitenta vagas anuais. A proposta contempla, ainda, a futura 

criação dos cursos de graduação: Engenharia Computacional com 

quarenta vagas anuais; Engenharia de Energia, Gás e Petróleo com 

noventa vagas anuais; Engenharia Mecânica com cinqüenta vagas anuais; 

e Engenharia Sanitária e Ambiental com setenta vagas anuais. Há 

investimento de quinze milhões de reais para a Faculdade de Engenharia e 

para o Instituto de Ciências Exatas, e a contratação de quarenta e oito 

novos docentes para a Faculdade de Engenharia em regime de dedicação 

exclusiva. Após discussão, a proposta foi aprovada por dezessete votos a 

um. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a 

reunião. Juiz de Fora, dezenove de novembro de dois mil e sete. 


