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BOLETIM 

INFORMATIVO DA  

FACULDADE DE ENGENHARIA 

DA UFJF EngeNews 

Volta às Aulas! 
No dia 02/03/2020, última segunda-feira, 

teve início o semestre acadêmico 01/2020 

da UFJF, de acordo com o Calendário 

aprovado para o campus de Juiz de Fora 

e Governador Valadares. A Direção da 

Faculdade de Engenharia gostaria de 

transmitir a todos os membros de nossa 

comunidade, docentes, TAEs e estudan-

tes, nossas mais calorosas boas-vindas. 

Solicita, ainda, em especial aos professo-

res dos distintos cursos, que estejam pre-

parados para o devido acolhimento dos 

discentes matriculados, compartilhando 

com eles os conteúdos e documentos or-

ganizacionais previstos regimentalmente, 

quais sejam, o plano de aulas, ementas, 

definição de métodos e datas de avalia-

ções, bem como previsões de afastamen-

tos para capacitação, caso existam. 

Apoio a Laboratórios 
A exemplo do que ocorreu em 2019, a Direção 

de Unidade, com apoio do técnico administrativo 

André Luiz Cabral, irá determinar cotas financei-

ras de apoio aos diversos laboratórios de ensino 

de graduação da Faculdade de Engenharia. A 

definição do valor a ser atribuído apenas 

aguarda o estabelecimento do Calendário de 

Compras da UFJF, o que deve ser publicado nas 

próximas semanas. As chefias de departamento 

serão comunicadas oportunamente. Vale menci-

onar que o apoio concedido aos laboratórios em 

2019 foi implementado em quase sua totalidade, 

visto que de um total de aproximadamente R$ 81 

mil previstos, cerca de R$ 75 mil foram efetiva-

mente adquiridos, ou seja, aproximadamente 

93%, em itens importantes para o funcionamento 

das atividades. Os itens não adquiridos foram 

cancelados ou não obtiveram cotação nos pro-

cessos licitatórios. 

PIT/RIT 
Conforme destacado em nosso último boletim  

EngeNews (03/2019), com respeito à comissão 
constituída pelo Conselho de Unidade exclusiva-

mente para avançar no assunto relacionado ao 
Plano Individual de Trabalho (PIT), a Direção de 

Unidade deseja informar que os estudos culmina-

ram com a produção de uma planilha de ativida-
des adaptada para a realidade de nossa Facul-

dade. Os resultados alcançados pela referida co-

missão e os detalhes relativos à construção da 
planilha foram discutidos na reunião de nosso 

Conselho, ocorrida no dia 05/03/2020. Os conse-

lheiros elogiaram o trabalho da comissão e apro-
varam um prazo para um período de testes pelos 

departamentos, bem como definição de suges-

tões pontuais, que se encerra no dia 31 de julho 
do presente ano.É importante destacar que os 
Chefes de Departamento já estão de posse do 

documento final discutido na comissão, de modo 
que poderão agendar discussões em reunião fu-
tura e compartilhar tal planilha com os docentes 

lotados em seus respectivos departamentos. 
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Novos Procedimen-
tos SCDP via SEI 
A Secretaria da Faculdade de Engenharia deseja 

comunicar a todos os servidores de nossa Unidade 

que, desde o início do presente ano, as novas so-

licitações de afastamento (para congressos, reuni-

ões, bancas e capacitações diversas) deverão ser 

documentadas exclusivamente via Sistema Eletrô-

nico de Informações (SEI), por meio do link web 

http://sei.ufjf.br/. Instruções mais detalhadas para 

os distintos processos e documentações exigidas 

em afastamentos pelo Sistema de Concessão de 

Diárias e Passagens (SCDP) também podem ser 

obtidas no website da Faculdade de Engenharia. 
Agendamentos de  
Anfiteatros 
A Secretaria da Faculdade de Engenharia deseja infor-

mar que o agendamento dos anfiteatros do Edifício Ita-

mar Franco será, a partir do presente semestre acadê-

mico, realizado via formulário eletrônico. A agenda de 

disponibilidade dos mesmos, as orientações e os dados 

a serem preenchidos encontram-se neste link na página 

da Faculdade de Engenharia.  
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Sala da Congregação  
Interditada 
Em dezembro do último ano, foi constatado que um dos 

armários internos da nossa Sala da Congregação estava 

infestado por insetos, em um primeiro momento identifica-

dos como formigas. Após a desinfecção do local, foi solici-

tada a cimentação do ponto afetado, o que ainda não ocor-

reu. Assim, solicitamos que as necessidades de marcação 

do espaço para realização de reuniões atentem para a 

possibilidade de o local estar interditado nas próximas se-

manas, de modo que um local alternativo deverá ser pro-

curado para tais fins. 

Recapeamento  
Asfáltico do Anel  
Central do Campus 
Para desafogar o trânsito durante o período do reca-

peamento asfáltico do anel viário, que teve início na 

semana do Carnaval, a Universida de Federal  

de Juiz de Fora (UFJF) disponibilizou uma pas- 

sagem provisória de acesso ao campus. O aces- 

so liga o estacionamento do Centro Regional de  

Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) à 

Rua Umberto Nery, no bairro Aeroporto, e pos- 

sibilita caminho facilitado à região de São Pedro, 

Avenida Itamar Franco e a Zona Sul de Juiz de 

Fora. O trajeto começou a ser utilizado na última 

sexta-feira, 28/02/2020. 

(Texto adaptado de UFJF Notícias). 

Curtas :Elevador PPEE 
e Xerox da Faculdade 
 A Direção de Unidade deseja compartilhar 

com a comunidade local a construção de uma 

adaptação para instalação de elevador com o 

fim de atender ao prédio do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

(PPEE), nos moldes do que foi instalado na 

entrada do prédio da Engenharia Civil. A obra 

deve ter uma duração de seis meses, con-

forme informações que obtivemos junto à 

Proinfra. O acesso ao prédio do PPEE está 

ocorrendo via rampa lateral, que também 

atende ao segundo andar do prédio da Facul-

dade de Arquitetura e Urbanismo. 

 A UFJF está empenhada em solucionar al-

guns pontos de concessão de serviços de fo-

tocópia, cujos contratos venceram no último 

ano, incluindo o que atende à nossa Facul-

dade de Engenharia. Enquanto esse pro-

cesso não tem conclusão, a comunidade lo-

cal tem como alternativa um serviço similar 

localizado no Instituto de Artes e Design 

(IAD). A Faculdade de Engenharia reco-

menda que os professores procurem atuali-

zar as versões impressas de seu material de 

consulta para versões digitais, que podem ser 

facilmente compartilhadas com os estudan-

tes. Vale ressaltar que para atender aos do-

centes e TAEs, a Secretaria da Unidade 

conta com equipamentos que podem atender 

às necessidades acadêmicas, mediante re-

gistro de CPF. Por fim, destacamos que um 

equipamento de impressão e fotocópias foi 

recuperado na Sala de Apoio e a Faculdade 

investiu em toners sobressalentes para aten-

der às EMERGÊNCIAS dos docentes, sobre-

tudo durante as aulas no Ed. Itamar Franco. 

http://sei.ufjf.br/
https://www.ufjf.br/engenharia/secretaria/httpwww-ufjf-brengenhariafiles201905documentacao-obrigatoria-scdp-pdf1-pdf/
https://www.ufjf.br/engenharia/secretaria/agenda-anfiteatros/
https://www.ufjf.br/engenharia/secretaria/agenda-anfiteatros/
https://www2.ufjf.br/noticias/2020/02/20/ufjf-cria-acesso-provisorio-para-desafogar-transito-durante-as-obras/

