
 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 

AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA NO DIA SEIS 

DE JULHO DE DOIS MIL E DOZE. 

 

No sexto dia do mês de julho 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 

Celso Bandeira de Melo Ribeiro, Cezar Henrique Barra Rocha, Júlio César Teixeira, Luiz Evaristo 3 

Dias de Paiva, Otávio Eurico de Aquino Branco e Renata de Oliveira Pereira e o representante discente 4 

Lucas de Almeida Chamhum Silva com o objetivo de realizar uma reunião ordinária do Colegiado do 5 

Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF. Havendo número legal de presentes para 6 

formação de quórum, o professor Júlio César Teixeira, coordenador do curso, declarou aberta a sessão. 7 

I- APROVAÇÃO DE ATA. Ata de quinze de maio de 2012. Ata aprovada por unanimidade. II- 8 

ORDEM DO DIA: II.1. Projeto de Resolução 8 – Atualização do Projeto Pedagógico do Curso de 9 

Engenharia Sanitária e Ambiental. Inicialmente, realizou-se uma apresentação pelo coordenador do 10 

curso da proposta aprovada pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE. A seguir, passou à discussão e 11 

votação individual dos destaques apresentados pelos membros do Colegiado do Curso. Foram 12 

aprovadas modificações nos seguintes itens: 3.3 Políticas institucionais no âmbito do curso: foi 13 

aprovada alteração no item pesquisa com a inclusão do item Trabalho Final de Curso (TFC); 3.7 14 

Conteúdos curriculares: foi aprovada mudança da disciplina ESA052 – Engenharia de Sedimentos do 15 

núcleo de conteúdos específicos para o núcleo de conteúdos profissionalizantes, ficando a distribuição 16 

da carga horária total do curso dividida da seguinte forma: 90 créditos ou 36% da carga horária total 17 

com o núcleo de conteúdos básicos; 64 créditos ou 26% da carga horária total com o núcleo de 18 

conteúdos profissionalizantes; e 96 créditos ou 38,0% da carga horária total com o núcleo de conteúdos 19 

específicos; 3.9 Estágios curricular supervisionado: ficou acertado que o lançamento da nota final será 20 

feita pelo presidente da Comissão de Orientação de Estágios do Curso (COE), a partir dos conceitos 21 

emitidos pelas empresas que realizam as avaliações dos estagiários; 3.13 Ações decorrentes de 22 

avaliação do curso: ficou aprovado que as avaliações serão feitas por disciplinas e não por professores; 23 

3.19 Gabinetes de trabalho para professores em tempo integral: foi aprovada mudança no texto de 24 

modo a ficar claro que, atualmente, cada professor ocupa 7,5 m
2
 de espaço físico, considerado 25 

insuficiente e, ainda, que deve ser reforçado junto à Direção a necessidade de ampliação das salas; 3.21 26 

Laboratórios utilizados, foi aprovado a cobrança para a instalação dos Laboratórios para os quais foram 27 

adquiridos equipamentos, mas que não estão funcionando por falta de infraestrutura física: Laboratório 28 

de análise de parâmetros físico-químicos e microbiológicos em amostras de água e efluentes; 29 

Laboratório de controle da poluição do ar; Laboratório de hidrossedimentologia; e Laboratório de 30 

controle da poluição dos solos e das águas subterrâneas. Por último, foi discutido que o Laboratório de 31 

Geoprocessamento possui equipamentos patrimoniados, porém com espaço físico pequeno. Assim, 32 

ficou acertado que a Coordenação do Curso encaminhará pedido à Direção da Faculdade de Engenharia 33 

para ampliação do espaço físico e compra de mais equipamentos de informática, de modo a atender os 34 

cursos da Faculdade de Engenharia. II.2. Ficha de Avaliação de Estágios. O professor Otávio Eurico de 35 

Aquino Branco fez a apresentação da proposta de uma ficha para avaliação dos estágios. A seguir, o 36 

professor Júlio César Teixeira colocou a proposta em discussão. A Ficha de Avaliação de Estágios foi 37 

aprovada com as seguintes modificações: em desempenho profissional, foi acrescida a avaliação de 38 

motivação do estagiário; e em desempenho técnico, foi acrescida a avaliação de criatividade e inovação 39 

do estagiário. Nada mais havendo a tratar, o coordenador do curso agradeceu a presença de todos e deu 40 

por encerrada a reunião. Eu, Júlio César Teixeira, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, dezesseis de julho 41 

de dois mil e doze. 42 


