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É fim de Semestre! 

Conforme consta do Calendário Oficial da 

UFJF para 2019, o último dia de aulas será o 

dia 06/12/2019 com prazo para lançamento 

de notas no dia 08/12/2019. Solicitamos aos 

colegas professores que fiquem atentos aos 

prazos regimentais e aos direitos dos estu-

dantes estabelecidos no RAG, Cap. 4 - artigo 

36, incisos III e IV, sobre vista de avaliação 

(prova e/ou trabalho) e eventuais testes de 

segunda chamada.  

Confraternização 
de Fim de Ano 
A Direção de Unidade, com apoio do TAE Mar-

cos Moreira, está organizando nossa comemora-

ção de fim de ano (Docentes e TAEs). Estamos 

buscando os melhores custos, que serão dividi-

dos entre os participantes. A data prevista é dia 

13/12/2019, sexta-feira, de 11h às 18h. Agrade-

cemos de antemão ao Prof. Otávio Branco, do 

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambi-

ental, por ceder o espaço de sua granja locali-

zada na fronteira entre os bairros Novo Horizonte 

e Jardim da Serra (coordenadas mais detalhadas 

serão divulgadas posteriormente). Contamos 

com a presença de todos para mais este mo-

mento de socialização, descontração e para 

prestigiarmos a música e o talento de alguns co-

legas nossos, prata da casa. Temos a prévia 

confirmação de presença do grupo Produção Ur-

bana, integrado por colegas da Engenharia, e do 

músico e professor Luciano Manhães de An-

drade Filho, também professor na Faculdade. 

PIT/RIT 
Por decisão do Conselho de Unidade da Facul-

dade de Engenharia, uma comissão formada 
por chefes de departamento, ou de colegas in-

dicados por eles, tem trabalhado nos últimos 
meses para uma regulamentação própria da 

Faculdade com relação aos Planos Individuais 
de Trabalho (PIT) e Relatórios Individuais de 

Trabalho (RIT), documentos que serão preen-
chidos por todos os professores, semestral-
mente, ou anualmente e deverão nortear as 
atividades docentes em nossa Unidade. Os 

trabalhos da comissão estão em fase conclu-
siva e devem ser apreciados pelos membros 
do Conselho de Unidade proximamente. Em 

caso de aprovação por tal colegiado, a expec-
tativa é de que os procedimentos sejam im-

plantados ao longo do ano 2020 
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Recursos  
Financeiros 
Como aprovado no Conselho de Unidade, a 
Faculdade de Engenharia investiu os recur-
sos de capital recebidos da UFJF em equi-
pamentos de TI em dois momentos. Em um 
primeiro momento, se aproveitou o Sis-
tema de Registro de Preços (SRP) de 2018, 
que ainda estava vigente, na compra de 
computadores do tipo pesquisa. No se-
gundo momento também houve investi-
mento em equipamentos de TI, a partir da 
conversão de verba de custeio liberada 
pelo governo (30% de contingenciamento) 
em verba de capital, no SRP aberta no final 
do corrente ano. Desta forma, a expecta-
tiva é de uma reposição parcial de equipa-
mentos de TI nos laboratórios da Facul-
dade. Dentre os equipamentos adquiridos 
neste segundo momento está a aquisição 
de 10 projetores multimídia para reserva 
técnica e um projetor de maior porte, tam-
bém para reserva técnica dos auditórios do 
prédio Itamar Franco. Vale a pena ressaltar 
que será apresentado ao Conselho de Uni-
dade, no inicio de 2020, o relatório da mo-
vimentação financeira realizada em 2019. 

Outro aspecto que é importante salientar, 
se refere ao apoio realizado aos laborató-
rios de graduação da Faculdade de Enge-
nharia, através da licitação de equipamen-
tos, material de consumo e manutenção. 

Por fim, vale registrar que a Faculdade con-
seguiu atender à quase totalidade das de-
mandas recebidas ao longo do ano nos três 
segmentos (Professores, TAE´s e Corpo Dis-
cente), compreendendo visitas técnicas, 
participação em congressos, transporte de 
membros de banca de concursos, entre ou-
tros. Espera-se que os recursos de custeio e 
capital para 2020 se apresentem de forma 
semelhante ao que ocorreu em 2019. Se isto 
se concretizar, será possível mantermos o 
padrão atual e avançar para uma utilização 
mais participativa e eficiente dos recursos fi-
nanceiros da Faculdade de Engenharia no 
próximo ano. 

Centro de  
Convenções do  
Edifício Itamar 
Franco operando a 
pleno vapor 

Os anfiteatros do Edifício Itamar Franco estão ope-

rando em condições bastante aceitáveis, após o 

longo período de reformas. Vários eventos foram 

organizados lá nos últimos meses, sendo possível 

destacar o VI Congresso de Engenharia Civil (CO-

NENGE), ocorrido de 14 a 17 de maio, o XXII En-

contro Nacional de Modelagem Computacional e o 
X Encontro de Ciência e Tecnologia de Materiais, 

realizados de 08 a 11 de outubro de 2019, o curso 

de extensão Cidades Resilientes: Análise de Risco 

e Gestão da Resiliência,que ocorreu no dia 15 de 

outubro de 2019, o Ciclo de Palestras “Perspecti-

vas e Desafios da Utilização de Recursos Energé-

ticos Distribuídos”, que aconteceu no dia 08 de no-

vembro passado e, mais recentemente, o VI Con-

gresso Nacional Engenheiros sem Fronteiras, que 

ocorreu entre 15 e 17 de novembro.  

A Direção de Unidade deseja agradecer a todos os 

organizadores, voluntários e palestrantes por ativi-

dades tão relevantes para nossos cursos. 

Professores da Faculdade 
Recebem Prêmios 

A Faculdade de Engenharia se sente muito honrada pelo 

fato de professores de seus quadros haverem sido premia-

dos recentemente pelo reconhecimento de suas atividades 

destacadas.  

É importante mencionar o prêmio concedido pela Pró-Rei-

toria de Extensão da UFJF, na Área Temática: Tecnologia e 

Produção  (IV Mostra de Ações de Extensão da UFJF) ao 

Prof. André Augusto Ferreira, ao Prof. André Augusto Fer-

reira, do Departamento de Energia Elétrica, também coor-

denador do Laboratório de Energia Fotovoltaica da UFJF  

(LabSolar). Especificamente, a atividade premiada foi o 

curso “Projeto, Análise de Viabilidade Econômica e Instala-

ção de Sistemas de Microgeração Solar Fotovoltaica”.  

Outros professores premiados em evento internacional fo-

ram Jordan Henrique de Souza, Gislaine dos Santos e Júlia 

Righi de Almeida, todos do Departamento de Transporte e 

Geotecnia, que tiveram seu trabalho intitulado  “The Exten-

sionist Actions and The Impacts on The Process of Professio-

nal Formation and The Transformation of Society: The Prac-

tical Case of the Nucleus of Social Attention of the Faculty of 

Engineering (NASFE/UF JF)” reconhecido no na International 

Conference on Alive Engineering Education (Best Paper). 

 
Recesso de Fim de Ano 

Conforme aprovado na reunião do Consu, o calen-
dário de funcionamento no final do ano inclui re-
cessos nos dias 23/12, 24/12, 30/12 e 31/12. Ha-
verá ponto facultativo nos dias 26/12 e 27/12 
(quinta e sexta-feira), sendo que a secretaria da 
Faculdade irá funcionar de 10h às 16h. Em 
02/01/2020 ocorre o retorno das atividades nor-
mais. A decisão de abertura ou não dos setores 
nos dias relativos a ponto facultativo deve ser 
previamente acordada com as chefias imediatas 
ou departamentos. 
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