
 
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 
AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA NO DIA CINCO 
DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DOZE. 

No quinto dia do mês de setembro de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se no 1 
Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica da Faculdade de Engenharia da UFJF os professores 2 
Afonso Celso de Castro Lemonge, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, Cezar Henrique Barra Rocha, Júlio 3 
César Teixeira, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Otávio Eurico de Aquino Branco e Renata de Oliveira 4 
Pereira, e os representantes discentes Lucas de Almeida Chamhum Silva e Wander Clay Pereira Dutra 5 
com o objetivo de realizar uma reunião ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Sanitária e 6 
Ambiental da UFJF. Havendo número legal de presentes, o professor Júlio César Teixeira, coordenador 7 
do curso, declarou aberta a sessão. I- APROVAÇÃO DE ATA. Ata de seis de julho de 2012. Ata 8 
aprovada por unanimidade. II- ORDEM DO DIA: II.1. Apresentação da Versão Final do Projeto 9 
Pedagógico do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Foi feita a apresentação pelo coordenador 10 
do curso da versão final do Projeto Pedagógico do Curso, aprovada por este Colegiado em sua reunião 11 
de seis de julho próximo passado, com os destaques aprovados já consolidados no texto. A distribuição 12 
da carga horária total do curso – 250 créditos – ficou dividida da seguinte forma: 90 créditos ou 36% da 13 
carga horária total com o núcleo de conteúdos básicos; 64 créditos ou 26% da carga horária total com o 14 
núcleo de conteúdos profissionalizantes; e 96 créditos ou 38,0% da carga horária total com o núcleo de 15 
conteúdos específicos. II.2. Visita de reconhecimento do curso por parte da Comissão de Especialistas 16 
do MEC marcada para os dias 21 e 24 de novembro de 2012. O professor Júlio César Teixeira 17 
comunicou aos presentes que a Comissão de Especialistas será constituída pelas professoras Luciana 18 
Miyoko Massukado, engenheira civil pela Universidade Federal de São Carlos com doutorado em 19 
Ciências Ambientais pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo e 20 
professora do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina, e Eliete Auxiliadora Assunção Ourives, 21 
engenheira sanitarista pela Universidade Federal de Mato Grosso com doutorado em Engenharia de 22 
Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e professora da Faculdade Metropolitana Rio do 23 
Sul. II.3. Diretrizes para o retorno às aulas após a greve docente. Seguiu-se ampla discussão sobre o 24 
retorno às aulas. Chegou-se à conclusão que uma estratégia para o retorno às aulas após a greve 25 
docente envolve a revisão da matéria lecionada antes da greve, o desenvolvimento de atividades 26 
atrativas para os discentes e a reposição com o máximo de esforço para cumprir os conteúdos 27 
curriculares. Caso os conteúdos não sejam integralmente cumpridos, os professores devem comunicar à 28 
Coordenação do Curso que tentará alocar o conteúdo que faltou nas disciplinas seguintes. II.4. Email 29 
encaminhado pelo professor Cezar Henrique Barra Rocha à Coordenação do Curso. Inicialmente, o 30 
professor Júlio César Teixeira fez a leitura do email datado de primeiro de setembro que trata, 31 
basicamente, de: cessão de professor efetivo por parte do Departamento de Engenharia Sanitária e 32 
Ambiental para o Departamento de Transporte e Geotecnia e a ampliação de espaço físico do 33 
Laboratório de Geoprocessamento. Seguiu-se discussão no Colegiado, e a conclusão é que os assuntos 34 
levantados são relevantes, porém não podem ser resolvidos pela Coordenação do Curso. Assim, foi 35 
acertado que a Coordenação fará ofício aos chefes dos departamentos citados oficiando a necessidade 36 
de discussão dos temas propostos. III. ASSUNTOS GERAIS. III.1. O professor Luiz Evaristo Dias de 37 
Paiva, tutor do Grupo de Educação Tutorial (GET) do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da 38 
UFJF, fez um breve relato do projeto Educação Ambiental Itinerante. Visando à educação ambiental, 39 
estudantes do GET desenvolvem um projeto junto às escolas estaduais de Juiz de Fora. O Educação 40 
Ambiental Itinerante é realizado através de um ciclo de palestras para estudantes do ensino médio, 41 
discutindo a sustentabilidade e o gerenciamento de resíduos sólidos. As ações já estão sendo 42 
desenvolvidas em duas instituições de ensino da cidade: Escola Estadual Professor Teodoro Coelho, no 43 
Jóquei Clube, Zona Norte, e Escola Estadual Delfim Moreira, no Centro. As palestras são dadas por 44 
seis participantes do GET. Nada mais havendo a tratar, o senhor coordenador do curso agradeceu a 45 
presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Júlio César Teixeira, lavrei a presente ata. Juiz de 46 
Fora, dez de setembro de dois mil e doze. 47 


