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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 1 
AMBIENTAL DA FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ 2 
DE FORA, REALIZADA EM DOIS JUNHO DE DOIS MIL E DEZ. Relação dos membros presentes à 3 
reunião do dia dois de junho de dois mil e dez, às dezesseis horas.  4 
Afonso Celso de Castro Lemonge 5 
Celso Bandeira de Melo Ribeiro 6 
Cézar Henrique Barra Rocha 7 
Fabiano César Tosetti Leal 8 
José Homero Pinheiro Soares 9 
Luiz Evaristo Dias de Paiva 10 
Maria Helena Rodrigues Gomes 11 
Dayana Delgado Bastos Pereira 12 
Silas de Oliveira Coelho 13 
Sônia Maria Ferreira Azalim 14 
No segundo dia de junho de dois mil e dez, às dezesseis horas, reuniram-se no Laboratório de 15 
Mecânica dos Fluidos e Hidráulica da FEng da UFJF, os professores Afonso Celso de Castro 16 
Lemonge, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, Cézar Henrique Barra Rocha, Fabiano César Tosetti 17 
Leal, José Homero Pinheiro Soares, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Maria Helena Rodrigues 18 
Gomes e os representantes discentes Dayana Delgado Bastos Pereira e Silas de Oliveira Coelho. O 19 
professor José Homero Pinheiro Soares, presidente deste Colegiado, convidou-me para participar desta 20 
reunião, a fim de proceder à feitura da ata. Havendo número legal de presentes para formação de 21 
quórum, o professor Homero declarou aberta a sessão. Antes de passar ao primeiro item da pauta, o 22 
professor Homero solicitou a inclusão de mais dois itens, a saber:  ampliação do número de vagas para 23 
o curso de ESA e limitação do número de créditos que os alunos poderão cursar em cada período 24 
letivo. Com a anuência dos presentes, estes itens foram adicionados à pauta. O primeiro item da pauta 25 
tratou da análise da ata da reunião realizada no dia 09 de novembro de 2009 que, depois de apreciada, 26 
foi aprovada por unanimidade. O segundo item versou sobre a adequação curricular que o Curso de 27 
Engenharia Sanitária e Ambiental (ESA) deverá sofrer. O professor Homero esclareceu que a 28 
motivação partiu das mudanças dos pré-requisitos de algumas disciplinas que o Instituto de Ciências 29 
Exatas (ICE) está promovendo, o que possibilitará maior fluidez na progressão dos alunos dentro do 30 
curso, além de adequar a pré-requisitação a todas as engenharias. Após distribuir uma cópia do 31 
fluxograma ESA, uma cópia da resolução 018/2002 e uma cópia da proposta de reforma curricular, o 32 
professor Homero procedeu a uma breve leitura desta última, explicando, a seguir, que a ideia é fazer 33 
com que os pré-requisitos estejam efetivamente adequados aos conteúdos das disciplinas subsequentes, 34 
de maneira a permitir que um número maior de discentes se mantenha periodizado. Sugeriu que a 35 
proposta fosse alterada no seguinte ponto: a disciplina “Poluição do Solo e Águas Subterrâneas”, por 36 
restringir demais o assunto, fosse alterada para “Poluição do Solo e das Águas”. O acadêmico Silas 37 
perguntou se os alunos não terão perda de conteúdo ao se transformar a disciplina “Qualidade de Água” 38 
de obrigatória em eletiva. O professor Fabiano explicou-lhe que não é possível abordar o tema de 39 
“Tratamento de Águas” sem discorrer sobre “Qualidade de Água”, ou seja, o conteúdo dessa disciplina 40 
já está contemplado. Os acadêmicos Silas e Dayana perguntaram ao professor Homero se era mesmo 41 
interessante para os alunos o Curso tornar eletiva a disciplina “Climatologia e Poluição do Ar”. O 42 
professor Homero esclareceu que a professora Aline Sarmento Procópio sugeriu a criação das 43 
disciplinas obrigatórias “Introdução à Climatologia e Poluição Atmosférica” e “Controle e 44 
Monitoramento da Poluição Atmosférica” e na primeira incorporou, parcialmente, o conteúdo de 45 
“Climatologia e Poluição do Ar”. Ademais, esta disciplina ainda poderá ser oferecida, uma vez que 46 
passará ao status de eletiva. O professor Luiz Evaristo questionou a importância de se alterar o status 47 
da disciplina “Métodos Numéricos em Recursos Hídricos” – ESA040 – de eletiva para obrigatória. O 48 
professor Fabiano explicou que o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental receberá, ao final 49 



2 
 
deste ano, visita da comissão avaliativa do Ministério da Educação e Cultura – MEC e que, segundo 50 
diretrizes daquele ministério, tem que haver, no curso de ESA, uma disciplina que contemple essa área. 51 
O professor Homero afirmou ter conversado com os professores do departamento de Mecânica 52 
Aplicada e Computacional, e que ficou acertado que eles acrescentariam, nesta disciplina, alguns 53 
tópicos de interesse do ESA. O professor Celso disse que considera melhor que “Métodos Numéricos 54 
em Recursos Hídricos” seja ministrado no início do curso, para dar sequência aos estudos feitos no 55 
ICE, o que prepararia os alunos para melhor compreensão de outras disciplinas e proporcionaria 56 
ferramentas úteis para a execução de trabalhos. O professor Lemonge considerou a afirmação do 57 
professor Celso plenamente justificável e disse que a perspectiva é que essa disciplina atenda ao maior 58 
número de alunos possível – daí a mudança em seus pré-requisitos – e acredita que, num futuro 59 
próximo, ela seja oferecida alguns períodos anteriores àquele em que foi proposta. O professor Luiz 60 
Evaristo sugeriu a criação da disciplina “Recuperação em Áreas Degradadas”, e depois de discutirem 61 
sobre o assunto, estabeleceu-se que essa disciplina poderá, num futuro próximo, ser criada como 62 
eletiva. O professor Fabiano salientou que, se todos os discentes aderirem ao novo currículo (através de 63 
assinatura em uma lista de concordância, a qual será anexada ao processo), sua implantação poderá se 64 
realizar de forma mais rápida e fácil. Após todas as considerações, as alterações propostas foram 65 
aceitas e aprovadas por unanimidade. O terceiro item versou sobre a aplicação da resolução nº 18/2002 66 
– que diz respeito à flexibilização dos currículos de graduação e define os diferentes tipos de atividades 67 
curriculares. O professor Homero procedeu à leitura dessa resolução e explicou que é necessário definir 68 
a creditação máxima para as atividades listadas no referido documento de forma a viabilizar a 69 
integralização do currículo do Curso. Informou ainda que o Colegiado do curso de Engenharia Civil 70 
instituiu que serão aceitos 8 (oito) créditos de atividades curriculares definidas na resolução 18/2002, 71 
num total de 18 (dezoito) como créditos eletivos e sugeriu que o ESA adotasse 6 (seis) créditos, num 72 
total de 12 (doze) para o mesmo fim. O professor Fabiano afirmou que, ao transformar atividades não 73 
obrigatórias em créditos eletivos, o curso incentiva o aluno a participar de monitorias, projetos de 74 
Iniciação Científica, congressos, disciplinas a distância, entre outras atividades acadêmicas. O 75 
professor Lemonge acrescentou que as atividades não são excludentes; por exemplo, o fato de um 76 
acadêmico participar de uma monitoria não significa que ele não possa cursar disciplinas eletivas. 77 
Colocada em votação, a proposta do professor Homero foi aprovada por unanimidade. O quarto item da 78 
pauta tratou da inserção no currículo do curso das disciplinas do Projeto de Universalização da Oferta 79 
de Língua Estrangeira como disciplinas de enriquecimento do currículo. Os professores Homero e 80 
Fabiano explicaram que hoje o aluno pode se matricular em disciplinas opcionais no limite máximo de 81 
50% (cinquenta por cento) dos créditos das disciplinas obrigatórias do Curso nas quais foi aprovado no 82 
período anterior. A proposta é excluir desse critério as disciplinas de Universalização, as quais 83 
passariam a fazer parte do currículo com a definição de “Disciplina de enriquecimento da 84 
universidade”, com o intuito de proporcionar aos alunos do curso de ESA a oportunidade de cursar 85 
disciplinas de livre mobilidade, além de matricularem-se em disciplinas de universalização de língua 86 
estrangeira. Para tal, além da aprovação dos membros deste Colegiado, é necessário o envio de um 87 
ofício à Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (CDARA), a fim de que sejam procedidos 88 
os devidos registros no currículo do curso. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por 89 
unanimidade. O quinto item da pauta tratou da limitação do número de créditos que os alunos de ESA 90 
poderão cursar em cada período letivo. A proposta inicial, feita pelo professor Homero, era de 32 91 
créditos para todo o curso, com exceção do último período, em que seria permitido ao aluno cursar 36 92 
(trinta e seis) créditos. O professor Cézar argumentou que esse número é alto, não sobra tempo para o 93 
aluno estudar. Declarou ainda ser papel dos docentes estabelecerem esse limite, porque os estudantes, 94 
em sua maioria, não possuem maturidade para fazê-lo. O professor Fabiano sugeriu, então, que fosse 95 
estabelecido o limite de 30 (trinta) créditos durante o curso (dando à coordenação do curso autonomia 96 
para permitir 32 – trinta e dois - créditos, se entre as disciplinas a serem cursadas, pelo menos uma seja 97 
do Projeto de Universalização da Oferta de Língua Estrangeira) e, no último período, para aquele 98 
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discente que estiver para se formar, o limite máximo de 34 (trinta e quatro) créditos. Também nesse 99 
caso deverá ser enviado à CDARA um ofício para orientação de matrículas. O professor Luiz Evaristo 100 
disse que esse processo é dinâmico, pode sofrer alterações de acordo com as necessidades. Colocada 101 
em votação, a sugestão do professor Fabiano foi aprovada por unanimidade. O sexto item da pauta 102 
tratou da ampliação das vagas para o curso de ESA, de 40 (quarenta) para 50 (cinquenta), para o 103 
próximo ano – 2011. O professor Homero esclareceu que, como isso já havia sido acordado em reunião 104 
anterior, já encaminhou à Direção da Feng, em função dos prazos, o pedido de acréscimo de 10 vagas, 105 
na categoria vaga declarada. Colocada em votação, a proposta de ampliação em questão foi aprovada 106 
por unanimidade. Em assuntos gerais, o professor Celso declarou ter participado de uma reunião no 107 
Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Preto e Paraibuna, a convite do secretário Paulo Valverde e 108 
disse haver possibilidade de convênio do Departamento de ESA com o Instituto Mineiro de Gestão das 109 
Águas – IGAM, visando apoiar as atividades de gerenciamento dos recursos hídricos nessas bacias. O 110 
professor Cézar manifestou interesse em que se transformasse o status da disciplina 111 
“Geoprocessamento” de eletivo em obrigatório, dada a sua importância para a formação acadêmica e 112 
profissional dos alunos do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Cogitou-se, então, em se criar 113 
outra disciplina eletiva denominada “Sensoriamento Remoto”. O professor Celso comprometeu-se a 114 
elaborar a ementa dessa disciplina e o professor Homero irá levá-la à próxima reunião do 115 
Departamento de ESA a fim de obter aprovação para que se possa criá-la. Nada mais havendo a tratar, 116 
o professor José Homero Pinheiro Soares agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, 117 
Sônia Maria Ferreira Azalim, lavrei a presente ata, a qual dato e assino. Juiz de Fora, 02 de junho de 118 
2010.  119 


