
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora realizada no dia vinte e 
um de novembro 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 vinte e um dias de novembro de dois mil e oito, às nove 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 André Luis Marques Marcato, Edimar José 
de Oliveira, Eduardo Breviglieri Pereira de Castro, Fabiano César Tosetti 
Leal, Flávio de Souza Barbosa, Hélio Antônio da Silva, Julio Cesar 
Ribeiro Sampaio, Luis Paulo da Silva Barra, Luiz Evaristo Dias de Paiva,
Márcio Marangon, Márcio Vicente Rizzo, Maria Aparecida Hippert 
Cintra, Michele Cristina Resende Farage 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 da representante discente Bárbara 
Lopes Barbosa, 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 vinte e quatro de 
outubro de dois mil e oito foi aprovada. II– Comunicações da Presidência: 
II.1– Encontram-se abertas as inscrições para os Concursos Públicos de 
Provas e Títulos para docente do Magistério de Ensino Superior, classe 
adjunto, nos Departamentos de Estruturas – uma vaga – Edital 97/2008 –
e de Hidráulica e Saneamento – duas vagas – Edital 95/2008. Mais 
informações no site www.concurso.ufjf.br. Pede-se ampla divulgação. III-
Ordem do dia: III.1- Proc. no 14.703/2008-42 – Departamento de 
Estruturas – Aprovação ad referendum de abertura de Concurso Público 
de Provas e Títulos para docente do Magistério de Ensino Superior, classe 
adjunto, nas áreas de Elementos Finitos, Mecânica do Contínuo e 
Biomecânica. O presidente justificou que recebeu ligação da Pró-Reitoria
de Planejamento e Gestão pedindo a abertura imediata de concurso para o 
Departamento de Estruturas em virtude de antecipação de contratações a 
ser determinada por Portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. Desta forma, o chefe do Departamento de Estruturas, professor 
Flávio de Souza Barbosa, e a Direção da Faculdade viram-se compelidos 
a abrir o concurso com ad referendum. Usando da palavra, o professor 
Flávio de Souza Barbosa comunicou a todos que o Departamento de 
Estruturas, no dia vinte de novembro, já referendou o concurso e a banca 
examinadora. O presidente abriu discussão. Após a discussão, o concurso 
e a banca examinadora foram referendados de forma unânime pelos 
presentes. III.2- Expansão de vagas em dois mil e nove, segunda
discussão. Os senhores coordenadores apresentaram a seguinte proposta 
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de expansão máxima: Arquitetura e Urbanismo, mais dez vagas no 
ingresso; Engenharia de Produção, mais vinte vagas no ingresso; 
Engenharia de Energia, curso novo com noventa vagas; Engenharia 
Elétrica, mais trinta vagas no ingresso; Engenharia Mecânica, curso novo 
com quarenta vagas. A seguir, o presidente lembrou aos coordenadores 
que tenham precaução, levando tal recomendação aos colegiados de 
curso, uma vez que é necessário a garantia de contratação de professores e 
servidores técnico-administrativos em educação, além da ampliação da 
infra-estrutura física e de laboratórios. Uma terceira discussão foi 
marcada para o ano de dois mil e nove. III.3- Avaliação do ENADE dois 
mil e oito. Após debate, os senhores coordenadores se comprometeram a 
não se ater somente ao conceito do ENADE, mas que, a partir do relatório 
sobre os cursos, buscarão a melhoria dos projetos pedagógicos em 
discussões a serem desenvolvidas no âmbito dos colegiados de curso. 
III.4- Biblioteca Setorial da Faculdade de Engenharia. A biblioteca 
possui, hoje, 3.238 títulos, 7.069 exemplares e grau de segurança bom. 
Para receber mais títulos, no entanto, seriam necessários, segundo 
representante da Administração Superior, a contratação de servidor 
terceirizado, compra de dois computadores e reforma no lay out. O 
Conselho entendeu que compete à Administração Superior investir em 
melhorias da Biblioteca Setorial, a partir de uma solução conjunta com o 
Instituto de Ciências Exatas. III.5- Proc. no 14.704/2008-97 –
Reoferecimento do Curso de Especialização em Análise Ambiental. 
Aprovado. III.6- Proc. no 4.920/2008-24 – Reoferecimento do Curso de 
Especialização em Engenharia de Energia com novo nome: MBA em 
Gestão de Energia. Aprovado. III.7- Proc. no 4.680/2007-87 –
Reoferecimento do Curso de Especialização em Engenharia de Produção. 
Aprovado.  III.8- Proc. no 1.901/2008-24 – Reoferecimento do Curso de 
Especialização em Engenharia de Segurança no Trabalho. Aprovado.
III.9- Proc. no 13.969/2008-78 – Francisco José Gomes – Aprovação ad 
referendum de licença para capacitação no exterior: XIII Congresso 
Latino Americano de Controle Automático, em Mérida, Venezuela, de 25 
a 29 de novembro de 2008. Referendado. III.10- Proc. no 13.977/2008-14 
– Delfim Soares Junior – Aprovação ad referendum de licença para 
capacitação no exterior: Modelagem de Propagação de Ondas por Método 
Meshless, em Batislávia, Eslováquia, de 14 de janeiro a 18 de fevereiro de 
2009. Referendado. III.11- Proc. no 14.003/2008-58 – Pedro de Novais 
Lima Junior – Aprovação ad referendum de licença para capacitação no 
exterior: ISA-RC 21 Tokyo Conference 2008, em Tóquio, Japão, de 12 a 
21 de dezembro de 2008. Referendado. III.12 – Mudanças no Programa 
de Ingresso Vestibular. Após ampla discussão, o Conselho de Unidade 
aprovou a proposta de uma primeira etapa, com uma única prova de 
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conhecimentos gerais, em um dia, e uma segunda etapa, com quatro 
provas de conhecimentos específicos, em dois dias, sendo que os pontos 
da primeira etapa se somariam ao da segunda, com regra a ser definida. 
Os seis coordenadores de graduação se comprometeram a defender esta 
posição em reunião do Conselho de Graduação - CONGRAD, marcada 
para o dia 25 de novembro de 2008. III.13- Proc. no 15.011/2008-11 –
Departamento de Hidráulica e Saneamento – Oferecimento de Curso 
Intensivo de Mecânica dos Fluidos, nos meses de janeiro e fevereiro de 
2009. Proposta apresentada pelo professor Luiz Evaristo Dias de Paiva, 
chefe do Departamento de Hidráulica e Saneamento.  Aprovada. III.14-
Proc. no 14.921/2008-87 – Departamento de Hidráulica e Saneamento –
Oferecimento de Curso Intensivo de Saneamento Básico, nos meses de 
janeiro, fevereiro e início de março de 2009. Proposta apresentada pelo 
professor Fabiano César Tosetti Leal, coordenador do curso de 
Engenharia Civil. Aprovada. III.15- Proc. no 14.993/2008-24 – Mudança 
de nome do Departamento de Transportes para Departamentos de 
Transportes e Geotecnia. Proposta apresentada pelo professor Márcio 
Marangon, chefe do Departamento de Transportes. Aprovada. III.16-
Proc. no 15.004/2008-10 – Seleção pública de professores substitutos para 
o departamento de Arquitetura e Urbanismo: duas vagas em função de 
término de contratos. Proposta apresentada pelo professor Julio Cesar 
Ribeiro Sampaio, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo. 
Aprovada. III.17- Proc. no 15.007/2008-10 – Seleção pública de 
professores substitutos para o departamento de Arquitetura e Urbanismo: 
duas vagas em função de término de contratos. Proposta apresentada pelo 
professor Julio Cesar Ribeiro Sampaio, coordenador do curso de 
Arquitetura e Urbanismo. Aprovada. IV- Assuntos Gerais. O professor 
Hélio Antônio da Silva lembrou a todos, que docentes e servidores 
técnico-administrativos em educação da Faculdade de Engenharia estão 
convidados para confraternização de final de ano no dia 5 de dezembro de 
2008, na Casa Azul, Bairro São Pedro, com início previsto para as doze 
horas. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a 
presença de todos e deu por encerrada a reunião. Juiz de Fora, dezessete 
de dezembro de dois mil e oito. 
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