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Bem-vindo 2023-1! 

No dia 13/03/2023, segunda-feira, tem 

início o semestre acadêmico 2023-1 da 

UFJF. A Direção da Faculdade de En-

genharia gostaria de transmitir a todos 

os membros de nossa comunidade, 

docentes, TAEs e estudantes, nossos 

votos de um semestre acadêmico profí-

cuo e sereno. Solicita, ainda, aos do-

centes de nossas dez modalidades de 

engenharia, que estejam preparados 

para o devido acolhimento aos/às dis-

centes matriculados(as), facilitando o 

compartilhamento de conteúdos e de 

documentos organizacionais previstos 

regimentalmente, quais sejam: o plano 

de curso, as ementas, a definição de 

métodos de ensino, as disponibilidades 

para atendimento a discentes e as datas 

de avaliações.  

IN-01 e IN-02 
Em um esforço para normatizar os processos 

investigativos na UFJF, a Diretoria de Integridade e 

Controle Institucional, atual Diretoria de Controle 

Institucional (DICI) publicou recentemente a Instru-

ção Normativa 01/2023 que vai instruir os diretores 

e secretarias de unidade no acolhimento e condu-

ção dos referidos processos. Dada a relevância do 

assunto para toda a comunidade universitária, a 

Direção da Faculdade de Engenharia divulgou o 

conteúdo do documento IN01/2023 para todos os 

servidores TAES e docentes, por e-mail, em 

18/01/2023. Mais informações podem ser obtidas 

clicando neste link. 

Recentemente, em março, a DICI elaborou uma 

versão corrigida da referida instrução, editando a 

IN-02 sobre o mesmo tema, com correções especí-

ficas. 

 

Informes sobre E-mails 
e Drives Google/UFJF 

Em 2007 foram criadas as contas de email que termi-

nam em @engenharia.ufjf.br e treze outras similares 

para várias unidades acadêmicas. Tais contas possu-

em uma administração completamente independente 

das contas @ufjf.br e @estudante.ufjf.br, que são 

administradas pelo CGCO diretamente.  

As contas criadas em 2007 são de responsabilidade 

direta do Google. A Faculdade de Engenharia tem 

colaborado, desde então, apenas na abertura, encer-

ramento e recuperação de senha de tais contas.   

Em 2014 o Google implantou o armazenamento ILIMI-

TADO nas contas criadas em 2007 e, em 2022, comu-

nicou que iria encerrá-lo. Um grupo de usuários (por-

tanto, uma iniciativa independente da Faculdade de 

Engenharia) fez uma denúncia junto ao Procon Juiz de 

Fora contra o Google. O Procon fez uma investigação 

preliminar e depois baixou uma medida cautelar impe-

dindo que o Google terminasse o armazenamento 

ilimitado até o final do processo. Para saber detalhes 

deste caso, veja este vídeo. 

Desta forma, até o presente momento, as contas 

@unidade.ufjf.br continuam com suas regras de uso 

inalteradas. Ou seja, nenhuma conta será extinta 

(inclusive de ex-alunos) por ora e seu espaço de 

armazenamento continua ILIMITADO. Contudo, não é 

possível a criação de novas contas. 

É importante diferenciar as contas antigas das contas 

administradas pelo CGCO (@ufjf.br e 

@estudante.ufjf.br), que sofreram mudanças recentes 

em seus limites de armazenamento. 

 

IV Simpósio de  
Recursos Hídricos da Bacia 
do rio Paraíba do Sul  

O IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do rio 
Paraíba do Sul, acontece nos dias 11, 12 e 13 de abril 
de 2023, em Campos dos Goytacazes - RJ, no cam-
pus Centro do Instituto Federal Fluminense. 

Esse é o principal evento da bacia do rio Paraíba do 
Sul. Essa bacia possui o maior PIB do país, onde os 
três estados mais populosos (Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo), são abastecidos pelas suas 
águas para diversas finalidades, como: geração de 
energia, abastecimento público, irrigação, desseden-
tação de animais, indústria, dentre outras. 

O evento tem o apoio da Associação Brasileira de 
Recursos Hídricos - ABRHidro e do CEIVAP - Comitê 
de Integração da Bacia do rio Paraíba do Sul. 

Os trabalhos técnicos podem ser encaminhados até o 
dia 15 de março de 2023. 

Mais informações podem ser obtidas na página do 
evento (clique aqui). 

 

MAPAS DE SALAS 2023-1 
Clique aqui para acessar a distribuição. 
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Sob Nova Direção  
 Diretório Acadêmico da Faculdade de 
Engenharia – Nos dias 18/01/2023 e 

19/01/2023 foram realizadas eleições para a nova 

gestão do Diretório Acadêmico da Engenharia. Foi 

empregado um processo digital pelo SIGA, com 

apoio da Secretaria da Faculdade de Engenharia, 

o que facilitou a contagem dos votos. No dia 

20/01/2023 a chapa Revolução foi homologada e 

assim a nova direção do DA foi alterada. Os novos 

diretores são: Daniela (Engenharia Computacio-

nal), Tamirys (Engenharia Computacional), Gio-

vanna (Engenharia Civil), Pedro (Engenharia 

Ambiental e Sanitária), Lavínia (Engenharia Ambi-

ental e Sanitária), Sávio (Engenharia Elétrica) e 

Ana Vitória (Engenharia Ambiental e Sanitária). 

 Núcleo FOCO – Conforme consta de seu 

regimento o Núcleo de Formação Continuada 

(FOCO) da Faculdade de Engenharia teve sua 

composição alterada para o ano de 2023. Os 

nomes foram indicados pela Direção da Unidade e 

foram homologados pela reunião de Conselho de 

Unidade de 23/01/2023. A nova composição é 

formada pelos professores (as) Cristiano Casa-

grande (ENE), Roberta Nunes (EPD), Mariana 

Maia (EPD) e Tatiana Rodriguez (TRN). O Prof. 

Danilo Pinto (ENE) e a TAE Taís Borges continu-

am dando suporte aos trabalhos. 

 Comissão de Espaço Físico: Os traba-

lhos dessa comissão devem ser retomados a partir 

de março/2023, sendo os integrantes o Prof. 

Marcos Borges (EPD), Otávio Branco (ESA), Luís 

Henrique Lima (ENE), Flávia Bastos (MAC), TAE 

Alana Gouvêa e Lavínia Ferreira (DA). 

 Comissão de Regimento Interno: A 

comissão criada para elaborar o primeiro regimen-

to interno da Faculdade de Engenharia teve seus 

nomes homologados pelo Conselho de Unidade 

na reunião de dezembro/2022, sendo composta 

pelos professores Fernando Andrade (CEL), 

Geraldo Marques (TRN) e TAE Sônia Azalim 

(ESA). Os trabalhos devem ter início em mar-

ço/2023, com expectativa de conclusão em seis 

meses. 

 

Secretarias Informam 
Reformas Curriculares:  Os cursos de 

Engenharia da UFJF começam a imple-

mentar seus novos Projetos Pedagógicos 

neste primeiro semestre letivo de 2023. Os 

novos currículos contemplam a inserção da 

extensão nos cursos de graduação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, de 

acordo com o disposto na Resolução Con-

grad nº 75/2022 e com os aperfeiçoamen-

tos indicados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em 

Engenharia (Resolução CNE/CES 2/2019, 

de 24 de abril de 2019). 

Novos Procedimentos de Matrículas 
2023-1: A UFJF implementou no presente 

semestre acadêmico um novo procedimen-

to de matrículas. O SIGA, agora, permite 

que os estudantes tenham mais autonomia 

para se matricular, inclusive para mudar de 

turma, o que antes não era possível. Ape-

nas questões pontuais serão ajustadas 

pelas coordenações dos cursos de gradua-

ção, por meio da matrícula privilegiada - 

que se aplica a casos como quebra de pré-

requisitos e matrícula com coincidência de 

horário, permitida nos casos previstos pelo 

Regulamento Acadêmico de Graduação 

(RAG) e nos respectivos PPCs, mediante 

intervenção dos coordenadores de curso. 

Vejam como funciona no Portal da UFJF. 

Sobre Xerox e Cantina: O novo espaço 

da Xerox da Faculdade de Engenharia será 

ocupado por empresa vencedora da última 

licitação nas primeiras semanas de mar-

ço/2023. Contudo, não há previsão para a 

ocupação da Cantina. A UFJF (Proinfra) 

trabalha com uma forma alternativa de 

atendimento, envolvendo foodtrucks (trai-

lers). Assim que a Direção tomar conheci-

mento desse novo formato, será feita divul-

gação à comunidade. 
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https://www2.ufjf.br/integridade_controle/
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