
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora realizada no dia cinco de 
junho 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 cinco dias de junho de dois mil e oito, 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 Carlos José Barreto, Carlos Juarez Velasco, 
Edimar José de Oliveira, Flávio de Souza Barbosa, Hélio Antônio da 
Silva, Jorge Mtanios Iskandar Arbach, Julio Cesar Ribeiro Sampaio, Luis 
Paulo da Silva Barra, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Márcio Marangon, 
Márcio Vicente Rizzo, Marcos Martins Borges, Maria Aparecida Hippert 
Cintra e Vanderlí 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 do representante discente Hugo Ferreira Nolasco, realizou-se 
uma reunião ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. I-Aprovação de ata: 
A ata da reunião do dia treze de maio de dois mil e oito foi aprovada. II - 
Ordem do dia: II.1– Foi comemorado nesta reunião o Dia Mundial do 
Meio Ambiente, neste cinco de junho, e o Ano Internacional do 
Saneamento Ambiental, neste ano de dois mil e oito. II. 2– Pedido de 
reconsideração de resultado do modelo de alocação de vagas docentes ao 
Conselho Superior. Os professores Júlio César Teixeira e Edimar José de 
Oliveira comentaram que o pedido de reconsideração resultado do modelo 
de alocação de vagas, interposto pelo Conselho de Unidade da Faculdade 
no dia treze de maio último, foi discutido, mas não foi aprovado pelo 
Conselho Superior. Seguiu-se amplo e longo debate, onde a conclusão foi 
que novas aplicações do atual modelo de alocação de vagas levará a 
distorção da força do trabalho no âmbito da UFJF. Ainda, ficou clara a 
grande preocupação que a conversão de vagas de professores substitutos 
em efetivos seja feita com base neste modelo. II.3- Proc. no 5.012/2008-58 
– Parecer sobre a criação do curso de graduação em Engenharia Sanitária 
e Ambiental. Após amplo debate, o parecer foi favorável à criação do 
curso, por unanimidade dos presentes, sendo o processo encaminhado 
para o Conselho de Graduação – CONGRAD. II.4- Reforma Curricular 
para as Engenharias e a Arquitetura e Urbanismo. Foi apresentada a 
proposta de ciclo básico unificado com a proposta de reformas 
curriculares em todos os cursos de graduação até novembro de 2008. Foi 
aprovado que os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica e Engenharia de Produção não abrirão vagas não-
declaradas no ano de 2009. Por outro lado, o novo curso de Engenharia 
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Sanitária e Ambiental oferecerá 40 vagas anuais, todas não declaradas. 
II.5- Ampliação do Espaço Físico da Faculdade de Engenharia – 2ª 
discussão. A discussão foi adiada devido à falta de definição por parte da 
Administração Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora de como 
será feito o projeto executivo da ampliação da Faculdade de Engenharia. 
II.6- Proc. no 1.901/99-11 – Reoferecimento do Curso de Especialização 
em Engenharia de Segurança no Trabalho. Aprovado por unanimidade. 
II.7-  Semana da Engenharia e da Arquitetura – Proposta: doze a quatorze 
de agosto de dois mil e oito. O Diretório Acadêmico de Engenharia 
propôs que o tema da semana seja “Engenharia, Empregabilidade e 
Desenvolvimento Tecnológico”. Foi, ainda, proposta a realização da 
primeira feira de talentos da UFJF. As propostas foram aprovadas por 
unanimidade. II.8- Indicação de coordenador e técnico administrativo em 
educação para o Núcleo de Empreendedorismo da Faculdade de 
Engenharia – NEMPE. O presidente indicou o professor Paulo Roberto de 
Castro Villela para coordenador do núcleo e a servidora técnica- 
administrativa em educação Alana Adães de Gouvêa Amaral Tavares para 
compor o núcleo. As indicações foram aprovadas por unanimidade dos 
presentes. II.9- Proc. no 6.197/2008-18 – Aprovação ad referendum de 
abertura de seleção de professor substituto para o Departamento de 
Engenharia de Produção – área de atuação: Planejamento Estratégico e 
Seminários em Engenharia de Produção III – Gestão de Projetos. 
Referendado. II.10- Proc. no 5.853/2008-65 - Aprovação ad referendum – 
Antônio Ferreira Colchete Filho – Capacitação no exterior – Portugal – 
três a sete de julho de dois mil e oito. Referendado. II.11- Proc. no 

5.474/2008-75 - Aprovação ad referendum – José Antônio Aravena Reyes 
– Capacitação no exterior – Honduras – três a dez de junho de dois mil e 
oito. Referendado.  II.12- Proc. no 6.794/2008-42 – Julio Cesar Ribeiro 
Sampaio – Capacitação no exterior – Canadá – vinte e nove de setembro a  
dois de outubro de dois mil e oito. Aprovado. III- Assuntos Gerais: III.1- 
O professor Antônio Ferreira Colchete Filho, do Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo, irá lançar seu livro Praça XV no museu Murilo 
Mendes, na próxima quinta-feira, dia doze de junho, às dezenove horas. 
III.2- Foi comunicado a obrigatoriedade de preencher documento ou 
entregar cópia da Declaração de Renda e Bens à Administração Superior 
da UFJF. III.3- Foi comunicado a todos a realização da pesquisa do 
professor Márcio de Oliveira, do Departamento de Engenharia de 
Produção, intitulada Levantamento Preliminar dos Aspectos Relativos à 
Gestão Ambiental no campus da UFJF. 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 junho de dois 
mil e oito. 



 


