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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 VINTE E SETE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E ONZE. Relação dos 3 
membros presentes à reunião do dia vinte e sete de outubro de dois mil e onze, às quatorze horas.  4 
Afonso Celso de Castro Lemonge 5 
Celso Bandeira de Melo Ribeiro 6 
Fabiano César Tosetti Leal 7 
José Homero Pinheiro Soares 8 
Luiz Evaristo Dias de Paiva 9 
Maria Helena Rodrigues Gomes 10 
Silas de Oliveira Coelho 11 
No vigésimo sétimo dia de outubro de dois mil e onze, às quatorze horas, reuniram-se na Sala da 12 
Congregação da Faculdade de Engenharia da UFJF, os professores Afonso Celso de Castro Lemonge, 13 
Celso Bandeira de Melo Ribeiro, Fabiano César Tosetti Leal, José Homero Pinheiro Soares, Luiz 14 
Evaristo Dias de Paiva e Maria Helena Rodrigues Gomes e o representante discente, Silas de 15 
Oliveira Coelho. O professor José Homero Pinheiro Soares, presidente deste Colegiado, convidou-me 16 
para participar desta reunião, a fim de proceder à feitura da ata. Havendo número legal de presentes 17 
para formação de quórum, o professor Homero declarou aberta a sessão. O primeiro item  da pauta 18 
tratou da análise das atas das reuniões realizadas em 07 de fevereiro de 2011 e 31 de maio de 2011 que, 19 
depois de apreciadas, foram aprovadas por unanimidade. O segundo item versou sobre a proposta de 20 
Adequação Curricular do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental encaminhada como sugestão pelo 21 
Núcleo Docente Estruturante (NDE_ESA). O professor Homero fez um breve histórico, explicando que 22 
o NDE propôs a criação de uma comissão constituída por três de seus membros (professores Homero, 23 
Júlio e Otávio) a fim de estudar uma proposta de adequação curricular. Essa comissão assim o fez e 24 
levou a proposta para a reunião do NDE em 19 de outubro de 2011, que implementou pequenas 25 
modificações e a aprovou. A seguir, o professor Homero relatou os itens da proposta e, ao terminar, 26 
perguntou se havia alguma dúvida. O acadêmico Silas perguntou sobre a disciplina CCI042 – Desenho 27 
Auxiliado por Computador. O professor Homero esclareceu que, devido à negativa de o departamento 28 
de Construção Civil oferecer a mencionada disciplina, a solução encontrada, mas ainda provisória, foi 29 
substituí-la por EPD047 – Representação Gráfica II, alocada no departamento Engenharia de Produção 30 
e Mecânica, com mesmo conteúdo e número de créditos que a disciplina original. Os alunos que a 31 
cursarem deverão, em momento oportuno, solicitar a equivalência de disciplinas. O professor Homero 32 
disse, também, que encaminhou à Pró-Reitoria de Graduação um processo no qual relata esses fatos, 33 
mas ainda não obteve retorno. O acadêmico Silas manifestou-se preocupado com duas questões, a 34 
saber: A mudança dos pré-requisitos irá prejudicar aqueles que aderirem à nova grade? e O número de 35 
créditos por período não ficará muito alto? O professor Homero explicou que serão, em média, 25 36 
créditos por período. O professor Fabiano disse que toda alteração curricular traz problemas, 37 
principalmente com a existência paralela de dois currículos ativos e, para tentar minimizá-los, o 38 
Colegiado do curso de engenharia Sanitária e Ambiental poderia autorizar a coordenação a resolver 39 
essas questões pontuais, dando autonomia ao coordenador para efetuar matrículas privilegiadas para os 40 
alunos que ingressaram no curso de ESA em 2009 e 2010, mas apenas para aquelas disciplinas que 41 
sofrerem alteração. O professor Fabiano sugeriu, ainda, que o Colegiado proponha ao ESA que este 42 
assuma o compromisso de oferecer um curso intensivo da disciplina Tratamento de Efluentes 43 
Domésticos no terceiro semestre letivo de 2012, com o intuito de reduzir os impactos sobre o total de 44 
créditos cursados em função da proposta de adequação curricular. Em seguida, o presidente da reunião 45 
colocou em apreciação as propostas que seguem: autonomia da coordenação para solução de problemas 46 
pontuais causados pela transição para as turmas ingressantes em 2009 e 2010 e indicação ao 47 
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departamento ESA acerca do oferecimento de curso intensivo em Tratamento de Efluentes Domésticos. 48 
Colocadas em votação, ambas as propostas feitas pelo professor Fabiano foram aprovadas por 49 
unanimidade. O professor Celso solicitou que o número de créditos da disciplina ESA054 - 50 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos passasse de três para quatro créditos, argumentando que o 51 
conteúdo é muito extenso e, ademais, uma aula com três créditos torna-se maçante para os alunos que 52 
têm seu rendimento comprometido; solicitou também que os pré-requisitos fossem alterados, de 53 
ESA049 – Sistema de Abastecimento de Água Urbano e Rural e ESA51- Sistema de Esgotamento 54 
Sanitário Urbano e Rural para Legislação Ambiental para Engenharia e ESA047 – Hidrologia, por 55 
estarem efetivamente mais relacionadas com o conteúdo da disciplina em questão. Com relação à 56 
disciplina Energia e Meio Ambiente, o acadêmico Silas sugeriu que fosse incluído em seu programa, no 57 
CD-01, o item Eficiência Energética. O direcionamento proposto pelo professor Homero foi que se 58 
apreciassem as modificações sugeridas pelo NDE período a período, com a inclusão das sugestões 59 
feitas pelo professor Celso e pelo acadêmico Silas. A seguir, o presidente colocou em votação as 60 
alterações, período a período, que foram aprovadas por unanimidade. O terceiro item da pauta versou 61 
sobre a análise do Perfil do Egresso, elaborada pelo professor Júlio César Teixeira e aprovada pelo 62 
NDE_ESA. O professor Homero procedeu à leitura do texto: “O Bacharel em Engenharia 63 
Sanitária e Ambiental da UFJF atua no planejamento,  na gestão 64 
ambiental e na tecnologia sanitária e ambiental. Em  sua atividade, 65 
projeta e acompanha a execução de infraestruturas, instalações 66 
operacionais e serviços de: abastecimento de água p otável, 67 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de r esíduos sólidos, 68 
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e urba nização. Avalia e 69 
analisa os impactos ambientais de empreendimentos n os ecossistemas 70 
naturais e propõe ações de preservação, conservação  e recuperação do 71 
meio ambiente. Coordena e supervisiona equipes de t rabalho, realiza 72 
pesquisa científica e tecnológica e estudos de viab ilidade técnico-73 
econômica; executa e fiscaliza obras e serviços téc nicos; efetua 74 
vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e  pareceres. Em sua 75 
atuação, considera a ética, a segurança, a legislaç ão e os impactos 76 
sócio-ambientais ”. O professor Homero enfatizou que a aceitação do perfil proposto deve 77 
tornar-se um compromisso efetivo de todos os professores do departamento ESA na busca da 78 
excelência acadêmica do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, e não simplesmente a letra morta 79 
do perfil aprovado. Todos os presentes manifestaram-se favoráveis ao texto sugerido pelo NDE_ESA. 80 
O professor Fabiano disse que será necessária uma atualização do perfil do egresso no caderno do 81 
vestibular. No quarto item da pauta, o professor Homero falou sobre o término de seu mandato como 82 
coordenador do curso de ESA (em 08/11/2011), e propôs que fosse feita uma consulta à comunidade 83 
acadêmica quanto a seu sucessor, e que essa consulta deveria ser ratificada pelo Colegiado. Se essa 84 
proposta for aceita, o diretor da Faculdade de Engenharia, professor Hélio Antônio da Silva, irá 85 
constituir uma comissão eleitoral para estabelecimento das regras. Colocada em votação, a proposta do 86 
professor Homero foi aceita por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente 87 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Sônia Maria Ferreira Azalim, lavrei a 88 
presente ata. Juiz de Fora, vinte e sete de outubro de dois mil e onze. 89 


