
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora realizada no dia dezoito 
de abril de dois mil e oito, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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Aos dezoito dias de abril de dois mil e oito, às nove 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 José Barreto, Carlos Juarez Velasco, 
Cezar Henrique Barra Rocha, Edimar José de Oliveira, Flávio de Souza 
Barbosa, Jorge Mtanios Iskandar Arbach, Julio Cesar Ribeiro Sampaio, 
Luis Paulo da Silva Barra, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Márcio Vicente 
Rizzo, Marcos Martins Borges e Maria Teresa Gomes Barbosa; 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 da representante discente Helena 
Turan, realizou-se uma reunião ordinária do Conselho de Unidade da 
Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
Iniciando a reunião, o senhor presidente solicitou a inclusão na pauta dos 
processos 4.159/2008-21 e 4.181/2008-71. O pedido de inclusão dos 
processos na pauta foi aprovado por unanimidade. I – Comunicações da 
presidência: I.1 – A reunião com o reitor, professor Henrique Duque de 
Miranda Chaves Filho, e com o vice-reitor, professor José Luiz Rezende 
Pereira, será no dia vinte e dois de abril, terça-feira próxima, às onze 
horas, na sala 4118. I.2- A nova data fixada pela Administração Superior 
para atualização do currículo Lattes, visando à alocação de vagas 
docentes, é até as doze horas do dia vinte e dois de abril. I.3- A entrega da 
Medalha do Mérito Legislativo à Faculdade de Engenharia será no dia 
vinte e cinco de abril, às dezenove horas e trinta minutos, na Câmara 
Municipal. I.4 – Caiu o repasse anual da UFJF para a Faculdade de 
65.600,00, em 2007, para R$ 42.250,00, em 2008. I.5- O presidente 
comunicou o lançamento do livro "Zona da Mata Mineira", de autoria do 
professor Cezar Henrique Barra Rocha, que preenche importante lacuna 
sobre o estudo das potencialidades da região. II - Ordem do dia: II.1 – 
Projeto de Investimento da Direção, relatado pelo presidente. II.2 – 
Projeto de Investimento do Curso de Arquitetura e Urbanismo, relatado 
pelo professor Jorge Mtanios Iskandar Arbach.  II.3 – Projeto de 
Investimento do Curso de Engenharia Civil, relatado pelo professor 
Carlos José Barreto. II.4 – Projeto de Investimento do Curso de 
Engenharia de Produção, relatado pelo professor Marcos Martins Borges. 
II.5 – Projeto de Investimento do Curso de Engenharia Elétrica, relatado 
pelo professor Edimar José de Oliveira. Os coordenadores dos projetos 
apresentaram as necessidades dos cursos de graduação - melhoria de salas 
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de aula e de alguns laboratórios. Ficou acertado no Conselho que a 
Direção simplesmente reunirá e encaminhará as necessidades para o 
Reitor, ficando uma cópia com a servidora Maria Cristina Monteiro 
Girardi, secretária da Faculdade, para consulta de professores, servidores 
e alunos da Unidade. No que concerne ao Conselho de Unidade, nenhum 
estudo foi feito com o objetivo de priorizar as necessidades apresentadas. 
II.6 – Processo 4.159/2008-21 – Professor Delfim Soares Junior solicita 
autorização para capacitação no exterior, em Londres, na Inglaterra, no 
período de treze de julho a dezesseis de agosto de dois mil e oito. O 
pedido foi relatado pelo professor Flávio de Souza Barbosa e foi 
aprovado. II.7 – Processo 4.181/2008-71 – Abertura de seleção de 
professor substituto para o Departamento de Arquitetura e Urbanismo. O 
pedido foi relatado pelo presidente e foi aprovado. Nada mais havendo a 
tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a reunião, lavrando a presente ata. Juiz de Fora, dezenove de 
abril de dois mil e oito. 

 


