
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 DOZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E NOVE.  3 
Relação dos membros presentes à reunião do dia doze de agosto de dois mil e nove, às quatorze 4 
horas. 5 
Celso Bandeira de Melo Ribeiro 6 
Fabiano César Tosetti Leal 7 
José Homero Pinheiro Soares 8 
Júlio César Teixeira  9 
Luiz Evaristo Dias de Paiva 10 
Maria Helena Rodrigues Gomes 11 
Sônia Maria Ferreira Azalim 12 
Dayana Delgado Bastos Pereira 13 
Silas de Oliveira Coelho 14 
No décimo segundo dia do mês de agosto de dois mil e nove, às quatorze horas, reuniram-se no 15 
Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica da Faculdade de Engenharia da UFJF, os 16 
professores Celso Bandeira de Melo Ribeiro, Fabiano César Tosetti Leal , José Homero 17 
Pinheiro Soares, Júlio César Teixeira, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Maria Helena Rodrigues 18 
Gomes, a representante do corpo técnico administrativo Sônia Maria Ferreira Azalim e os 19 
representantes discentes Dayana Delgado Bastos Pereira e Silas de Oliveira Coelho. Havendo 20 
número legal de presentes para formação de quórum, o professor José Homero Pinheiro Soares, 21 
Coordenador do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, presidente do Colegiado, declarou 22 
aberta a sessão. O primeiro item da pauta tratou da análise da proposta de Regimento do Colegiado 23 
do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. O professor Homero fez uma breve explanação 24 
sobre a proposta de Regimento encaminhada pelos professores Júlio César Teixeira e Fabiano César 25 
Tosetti Leal. Em seguida, o professor Júlio explicou que a referida proposta teve como base a 26 
resolução inicial do Ministério da Educação e Cultura – MEC – que definiu áreas de conhecimento 27 
para todos os cursos de engenharia oferecidos no país. Especificamente para o Curso de Engenharia 28 
Sanitária e Ambiental da UFJF, a sugestão encaminhada na proposta do regimento do Colegiado 29 
contempla as seguintes áreas de conhecimento: Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento, 30 
cada uma com um representante vinculado ao Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; 31 
Modelagem Ambiental, com um representante  vinculado ao Departamento de Mecânica Aplicada e 32 
Computacional e Levantamentos e Geotecnia – com representante vinculado ao Departamento de 33 
Transportes e Geotecnia. O professor Júlio César manifestou surpresa ao saber que, segundo 34 
orientação do MEC, a área de modelagem deveria ser oferecida também nos cursos de Graduação e 35 
não apenas a partir do Mestrado. O professor Fabiano afirmou que foram feitas apenas adaptações 36 
na proposta de Regimento e demonstrou preocupação quanto ao total de representantes que 37 
comporiam o Colegiado devido à dificuldade de formar quórum para a realização das reuniões. O 38 
professor Celso Bandeira de Melo Ribeiro questionou se não seria conveniente fazer uma alteração 39 
no art. 7º, inciso VIII do Regimento, no intuito de deixar claro o prazo da avaliação do curso através 40 
de seu Colegiado e sugeriu que a mesma fosse realizada semestralmente. Colocada em votação, a 41 
proposta de Regimento do Colegiado do Curso ESA foi aprovada por unanimidade incluindo a 42 
avaliação semestral do curso. Em seguida, foram indicados os representantes vinculados ao 43 
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, a saber: um representante da área de Meio 44 
Ambiente: professor Celso Bandeira de Melo Ribeiro, um representante da área de Recursos 45 
Hídricos: professor Luiz Evaristo Dias de Paiva e um representante da área de Saneamento: 46 
professora Maria Helena Rodrigues Gomes. Colocada em votação, a proposta de representação 47 
vinculada ao ESA foi igualmente aprovada por unanimidade.  Assim, ficou decidida a composição 48 
do colegiado do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental: Presidente: o coordenador, professor 49 



José Homero Pinheiro Soares; Vice-presidente, o vice-coordenador, professor Fabiano César Tosetti 50 
Leal; representantes do Departamento de ESA, professores Celso Bandeira de Melo Ribeiro, Luiz 51 
Evaristo Dias de Paiva e Maria Helena Rodrigues Gomes; um representante docente vinculado ao 52 
Departamento de Mecânica Aplicada e Computacional a ser indicado; um representante do 53 
Departamento de Transportes e Geotecnia a ser indicado; além de dois representantes discentes. A 54 
professora Maria Helena sugeriu que se criasse uma página na Internet e que nela poderiam ser 55 
avaliados as disciplinas e os professores pelo corpo discente do curso, sem identificação dos 56 
participantes e com acesso restrito. O professor Júlio apoiou a ideia e afirmou que a Direção, se 57 
solicitada pela coordenação, auxiliaria na confecção da página mencionada através de um bolsista. O 58 
segundo item da pauta referiu-se à discussão preliminar do total de vagas a serem oferecidas pelo 59 
curso de ESA. O professor Homero informou a todos os presentes que a proposta inicial do Curso 60 
era de setenta vagas. Posteriormente, o ESA cedeu dez vagas para a Engenharia de Produção. A 61 
questão colocada foi: sessenta vagas serão suficientes ou excessivas? Declarou-se preocupado, 62 
porque não há como prever a situação do mercado de trabalho. O professor Júlio partilha da 63 
preocupação do professor Homero e indaga sobre como o mercado de trabalho absorveria sessenta 64 
profissionais de uma única vez. O professor Júlio acredita que esse número é um tanto dilatado pois, 65 
segundo ele, o mercado abre vagas em função da oferta e demanda de profissionais. Assim, de 66 
acordo com o professor Júlio, é sempre preferível que se tenha um número menor de profissionais 67 
do que o efetivamente demandado pelo mercado. Deixou clara sua posição: no máximo, cinquenta 68 
vagas. Argumentou que, se o curso tem cinquenta vagas, tem-se que prever, ainda, vinte por cento 69 
delas para reprovação. Assim, seriam sessenta vagas, o que representaria uma entrada anual. Quanto 70 
mais alunos em sala de aula, maior a possibilidade de reprovação. Percebe-se que quanto maior o 71 
número de vagas oferecidas maiores as chances de ocorrer uma deterioração na qualidade do ensino. 72 
O professor Júlio afirmou ainda que, para cada oito vagas ofertadas no vestibular, o curso tem 73 
direito a um professor. Dessa forma o ESA, que conta na atualidade com quarenta vagas 74 
disponíveis, tem direito a cinco professores, tendo sido contratados apenas dois professores efetivos. 75 
O Curso de Engenharia Mecânica pretende criar setenta vagas no vestibular e necessita ainda de 76 
vinte vagas, para poder contratar mais professores. Segundo o professor Júlio, os proponentes do 77 
Curso de Engenharia Mecânica não possuem em seu quadro docente, Engenheiro Mecânico. O 78 
professor Homero propôs, então, que o ESA ceda dez vagas para a Engenharia Mecânica e que 79 
sejam oferecidas anualmente cinquenta vagas no vestibular para o Curso de Engenharia Sanitária e 80 
Ambiental. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O terceiro item da 81 
pauta versou sobre assuntos gerais, a saber: 1. O professor Homero informou que o professor Júlio 82 
César Oliveira Horta Barbosa está elaborando o projeto hidráulico do Laboratório de 83 
Hidrossedimentologia e Qualidade da Água – LAHQUA, e a Rosa, o projeto elétrico, o qual será 84 
submetido à análise do professor Juarez antes de ser encaminhado à Direção.  Disse ainda que já 85 
possui três orçamentos dos móveis e bancadas. O professor Júlio informou que há uma verba de 86 
trezentos mil reais para compra de equipamentos, e é necessário que se faça um projeto com 87 
especificações técnicas e preço indicativo até o final deste ano. O projeto anterior já se encontra em 88 
fase de licitação. O laboratório de Instalações Hidráulicas e Prediais perderá espaço, e o professor 89 
Júlio disse que na próxima reunião do Conselho Superior – CONSU – abordará, em assuntos gerais, 90 
a questão do Museu de Arqueologia. 2. A professora Maria Helena pediu aos interessados em fazer 91 
o curso “Sistema de Processamento de Informações Georeferenciadas (Spring)” do Instituto 92 
Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE – que assinassem a relação que estava em seu poder, mas 93 
foi-lhe solicitado que aguardasse o retorno das aulas porque, dependendo do novo calendário, ficará 94 
inviável fazer este curso na data prevista (05 a 09 de outubro de 2009). 3. O professor Celso 95 
informou que conseguiu três alunos – bolsistas de iniciação científica - para trabalhar em seu projeto 96 
de pesquisa e que adquiriu um computador e uma licença de software para desenvolver os trabalhos 97 
do projeto. Devido à falta de um espaço físico próprio para desenvolvimento de trabalhos de 98 
projetos de pesquisa, teve que instalar o computador em sua sala, e quis saber se haverá algum 99 



problema nisso, já que ele divide a sala com o professor Antônio Carlos Barreto Pinto. Os demais 100 
professores informaram que não haveria problema. 4. O professor Luiz Evaristo declarou precisar de 101 
uma verba para compra de duzentos filtros, os quais serão necessários para o perfeito andamento de 102 
seus projetos de pesquisa. O professor Júlio Teixeira disse-lhe que, até um mil reais, ele poderia 103 
comprar e enviar a nota fiscal e o boleto bancário para a Direção. 5. O professor Fabiano quis saber 104 
do logotipo do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, tendo sido informado de que uma 105 
proposta foi enviada ao professor Homero, que não conseguiu abrir o arquivo. A acadêmica Dayana 106 
ficou de pedir aos colegas de classe que enviassem as demais sugestões de logotipo, com outra 107 
extensão, para que pudessem ser visualizadas. A acadêmica Dayana perguntou sobre quando 108 
ocorrerá a mudança do nome do Curso e foi informada pelo professor Júlio que existe uma pressão 109 
sobre o MEC para que isto não ocorra, mas que eles, os alunos, podem ficar tranquilos, porque isso 110 
não irá alterar a competência profissional e também não influenciará em nada o logotipo do Curso, 111 
uma vez que a mudança será só no nome, não na área de atuação. 6. O professor Luiz Evaristo disse 112 
ter recebido da Associação dos Professores de Ensino Superior – APES – a notícia de que o regime 113 
de dedicação exclusiva – D.E. – iria mudar, e perguntou se há alguma verdade nessa informação. 114 
Foi esclarecido pelo professor Júlio, que lhe disse que é pouco provável que isso aconteça. No 115 
contrato de trabalho constam vinte horas ou D.E. Se for REUNI, sempre D.E. Nada mais havendo a 116 
tratar, o professor José Homero Pinheiro Soares encerrou a reunião. Eu, Sônia Maria Ferreira 117 
Azalim, lavrei a presente ata, a qual dato e assino. Juiz de Fora, doze de agosto de 2009. 118 


