
Editorial
Estamos cumprindo mais uma meta da GESTÃO PARTICIPATIVA LUIZ BIONDI CARLOS
ALBERTO. A partir deste mês, a SECRETARIA GERAL ACADÊMICA estará apta a atender
com qualidade todos os alunos da Faculdade de Engenharia, independente da
Habilitação ou ênfase que estejam cursando.
Realizadas as obras necessárias e concluída a primeira etapa do planejamento que visa
equipar adequadamente o setor, este ganhou funcionalidade propiciando um ambiente
de trabalho agradável, bem como melhores condições de atendimento aos nossos
Alunos.
A excelente equipe da Secretaria Geral Acadêmica, mesclando efetivos e contratados
trabalhando de forma harmoniosa, sob orientação do Secretário Geral da FEN Edmílson
Tavares de Souza, está plenamente capacitada a atender os Alunos da Graduação com
interesse, cordialidade e agilidade.
Parabéns a toda a equipe da nossa Secretaria Geral Acadêmica - Edmilson Tavares, Maria
de Fátima, Alessandra Amorim, Gisele de Oliveira, Márcio Mota. Nosso agradecimento a
todos, extensivo também ao Carlos Henrique que embora pertencente à Secretaria Geral
Administrativa, tem uma dupla função, atendendo os momentos emergenciais da
Secretaria Geral Acadêmica, da mesma forma que o Márcio Mota ajuda a Secretaria Geral
Administrativa quando necessário.
Esta Secretaria Geral Acadêmica é o único lugar que os Alunos de todos os Cursos,
Habilitações e ênfases da Graduação da FEN, em qualquer período que estejam, devem
procurar para encaminhamento das suas questões acadêmicas. Informações oficiais
devem ser obtidas exclusivamente nesse setor.
Procedimentos específicos estão sendo elaborados pela Direção da FEN para garantir
equidade no tratamento das diferentes questões de interesse dos Alunos. Alguns desses
procedimentos são de cunho administrativo e não necessitam ser submetidos aos
colegiados da FEN. Outros estão sendo submetidos aos Conselhos Consultivos de
Avaliação e Desenvolvimento das Atividades Acadêmicas e da Graduação, onde são
amplamente discutidos com a Representação Estudantil e os Servidores Docentes e
Técnico-Administrativos, quem compõem esses Conselhos da Faculdade de Engenharia.
Ao final, esses procedimentos discutidos são levados ao Conselho Departamental da FEN
para deliberação.
É assim, com transparência e participação, unindo todos aqueles que querem contribuir
de maneira afirmativa para o engrandecimento da Faculdade de Engenharia e da UERJ,
que estamos construindo a cada minuto uma nova realidade para a nossa FEN.
Neste informativo, os Alunos da Graduação saberão um pouco mais de como usufruir
dessa nova realidade. Leiam, guardem e principalmente utilizem a Secretaria Geral
Acadêmica e os demais setores aqui descritos.
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A Secretaria Geral
Acadêmica para a Graduação
Localizada no bloco (B) do 5° andar e
atendendo os Alunos da Graduação pela
sala 5002, esta secretaria tem um setor de
atendimento que atende num horário
bastante amplo - das 09:00 às 12:00, das

13:30 às 17:00 e das 18:00 às 19:30 de
segunda a sexta-feira.
Nesse mesmo local funciona a Chefia da
Secretaria, a Coordenação do Ciclo Básico e
Recepção aos Calouros, a Coordenação
Pedagógica e a Orientação Acadêmica e
Ouvidoria dos Alunos.
Para qualquer dúvida, solicitação,
requerimento, encaminhamento de

ESPECIAL: Atendimento aos alunos



A Secretaria Geral
Acadêmica para a Pós-
Graduação

A Coordenação Acadêmica

A Secretaria Geral Acadêmica atende
também os candidatos a todos os cursos de
Extensão, Aperfeiçoamento Profissional
(Laboratórios), Especialização e Mestrado,
prestando todas as informações
necessárias e realizando as inscrições
correspondentes. Esta Secretaria atende
pela sala 5006 (B) no horário de 09:00 às
12:00, 13:30 às 17:00 e 18:00 às 19:30.

Localizado no bloco (E) do 5° andar e
atendendo a todos os alunos da Graduação
da FEN pela sala 5020, este setor
proporciona o encaminhamento das
atividades extracurriculares dos alunos.
São atividades extracurriculares a
monitoria, a iniciação científica, o estágio
interno complementar, o estágio externo, as
visitas técnicas, a montagem de grupos de
estudos, a visita a feiras e exposições, a
participação em cursos, seminários e
congressos, as palestras técnicas, a
inicialização do relacionamento com as
Instituições representativas da Engenharia
(CREA-RJ, CLUBE DE ENGENHARIA, etc.), a
Iniciação à Docência, o Programa de
Capacitação Profissional (PCP), o
PROINICIAR, etc.
A Coordenação Acadêmica busca também
colaborar para a montagem de Projetos dos
Alunos, voltados para a participação em
competições, prêmios e concursos.
Na sala 5020 (E) existe sempre farto
material relacionado às atividades no
campo da Engenharia, muitas delas
gratuitas e à disposição dos Alunos de
qualquer Curso, habilitação ou ênfase,
independente do período que o Aluno esteja
cursando.
A equipe da Coordenação Acadêmica -
Rodrigo Donald e os estagiários da
Coordenação Acadêmica - sob orientação do
Prof. Carlos Alberto Pereira Correia, está à
disposição de todos os Alunos, interessados
em realizar ou propor alguma atividade
extracurricular.
A sala da Coordenação Acadêmica é
também um local de convivência e
principalmente, um local de apoio às
atividades extracurriculares dos Alunos da
Graduação.
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sugestões, reclamações, etc., o Aluno da
Graduação da FEN deve procurar
exclusivamente a Secretaria Geral
Acadêmica.
A chefia da Secretaria, a Coordenação
Pedagógica e a Orientação Acadêmica estão
à disposição para esclarecer as dúvidas dos
Alunos e orienta-los adequadamente
quanto a prazos e providências a serem
cumpridas, bem como quanto às ênfases e
disciplinas a serem cursadas.
A Coordenação do Ciclo Básico atua
internamente, no relacionamento com os
Institutos que oferecem disciplinas para o
ciclo básico dos cursos de Engenharia,
organizando os horários e buscando alocar
os Alunos que eventualmente não
conseguem vagas nas disciplinas do ciclo
básico, apesar de estarem na condição
preferencial.
A Recepção aos Calouros promove o
processo de inscrição dos alunos
ingressantes e ajuda a Direção na
realização do evento destinado aos novos
alunos.
A Coordenação Pedagógica ajuda os Alunos
nas questões relacionadas ao DAA
(Departamento de Administração
Acadêmica) e ao DEP (Departamento de
Orientação e Supervisão Pedagógica) da
UERJ. Questões sobre a falta de nome na
RFN, lançamento de nota através de RAIS,
etc. podem ser resolvidas diretamente
nesse setor.
A Orientação Acadêmica tem o objetivo de
ajudar o Aluno na escolha da ênfase, nas
Transferências Internas e na escolha das
disciplinas a cursar.
A Ouvidoria dos Alunos atende todos que
tenham reclamação sobre as disciplinas ou
apresentem dificuldades de
relacionamento, buscando encaminhar
adequadamente uma solução particular
para cada tipo de problema.
A chefia da Secretaria Geral Acadêmica
atua no encaminhamento de providências,
para problemas que não possam ser
resolvidos pelo setor de atendimento da
Secretaria.
Os horários de atendimento da Coordenação
Pedagógica, da Orientação Acadêmica e da
Ouvidoria dos Alunos, bem como as demais
informações, podem ser obtidas na página da
Faculdade de Engenharia .
Recomendamos também uma consulta
freqüente aos murais da Secretaria no bloco
(B).
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Anexo à Coordenação Acadêmica, na sala
5016 (E) encontra-se a sala de Plantão de
Monitoria, onde os Alunos monitores das
disciplinas da Engenharia atendem os
demais alunos nas necessidades específicas
de cada disciplina.
Maiores informações sobre as atividades da
Coordenação Acadêmica podem ser obtidas
na página da Faculdade de Engenharia.
Recomendamos também uma leitura
freqüente dos murais da Coordenação
Acadêmica no bloco (E) e no bloco (F).

Os procedimentos da FEN de
interesse dos Alunos

As páginas da UERJ e da FEN

Os murais da Engenharia

Os Procedimentos da FEN que são do
interesse dos Alunos e que já estão em vigor
são: Procedimentos para Atendimento aos
Alunos e Normas Complementares para
Transferência Interna, Transferência Externa
Facultativa e Aproveitamento de Estudos.
Encontra-se em fase de discussão o
documento Procedimentos para Conflito de
Horário e Quebra de Pré-requisito. Já
discutido no Conselho Consultivo de
Avaliação e Desenvolvimento das Atividades
Acadêmicas, será agora levado ao Conselho
Consultivo de Avaliação e Desenvolvimento
da Graduação e posteriormente ao Conselho
Departamental para deliberação.

Estes são locais que devem ser consultados
semanalmente, pois contêm informações
importantes para todos os Alunos da
Graduação.
Na página da Faculdade de Engenharia os
Alunos encontram o acesso rápido a um
grande número de páginas de Órgãos
Governamentais, Empresas, Instituições, etc.,
facilitando suas pesquisas e o acesso a uma
informação diversificada.
Sugestões de inclusão de novas páginas
podem ser encaminhadas à Coordenação de
Comunicação da Faculdade de Engenharia
(ver endereçamento na página da FEN).

Os Alunos da Graduação devem se habituar a
consultar periodicamente esses murais onde

são fixadas informações de interesse de
todos.
A Direção da Faculdade de Engenharia está
trabalhando no sentido de organizar murais
temáticos, colocados estrategicamente ao
longo dos corredores da FEN e na Fonseca
Teles.

Diversos números dos informativos da FEN
estão à disposição na Coordenação
Acadêmica. Na página da FEN os Alunos da
Graduação poderão acessar todos os
Informativos disponíveis.

A Faculdade de Engenharia está promovendo
uma série de palestras, para elaboração dos
novos currículos dos cursos de Engenharia.
Este é um assunto que diz respeito a todos
os Alunos da Graduação, pois a Reforma
Curricular irá afetar a todos, alterando a
essência dos cursos, as disciplinas, as
ementas, os programas, os requisitos, a carga
horária e os fluxogramas.
A participação dos Alunos nessas palestras é
de extrema importância, pois é o momento
propício para expor as idéias sobre o
assunto.

A Faculdade de Engenharia estará
promovendo de 07 a 10 de novembro de
2005 a III SEMANA DE PRODUÇÃO
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA com o tema
REGULAÇÃO INOVAÇÃO
EMPREGABILIDADE. A palestra de abertura
do evento no dia 07/11 será sobre
PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS. Haverá um
intenso programa com Agências Reguladoras
e Empresas de diversos setores. Horários
estão destinados a apresentação de trabalhos
técnicos de diferentes matizes. O dia 08/11
está destinado à área de elétrica, o dia 09/11
ás áreas de civil e cartográfica e o dia 10/11
às áreas de mecânica e produção. A
participação de Alunos da Faculdade de
Engenharia é gratuita.

Os Informativos da FEN

A Reforma Curricular

A III Semana de Produção
Científica e Tecnológica
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