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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 SETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E ONZE. Relação dos membros 3 
presentes à reunião do dia sete de fevereiro de dois mil e onze, às oito horas e trinta minutos. 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 
Sônia Maria Ferreira Azalim 12 
No sétimo dia de fevereiro de dois mil e onze, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se no 13 
Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica da FEng da UFJF, os professores Afonso Celso de 14 
Castro Lemonge, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, Cézar Henrique Barra Rocha, Fabiano César 15 
Tosetti Leal, José Homero Pinheiro Soares, Luiz Evaristo Dias de Paiva e Maria Helena 16 
Rodrigues Gomes. O professor José Homero Pinheiro Soares, presidente deste Colegiado, convidou-17 
me para participar desta reunião, a fim de proceder à feitura da ata. Havendo número legal de presentes 18 
para formação de quórum, o professor Homero declarou aberta a sessão. O primeiro item  da pauta 19 
tratou da análise da ata da reunião realizada no dia 02 de junho de 2010 que, depois de apreciada, foi 20 
aprovada por unanimidade. O segundo item versou sobre a proposta do professor Júlio de mudança de 21 
pré-requisitos da disciplina eletiva “Fundamentos de Segurança no Trabalho” – ESA011, de 22 
“Tratamento de Águas” – ESA050 e “Tratamento de Efluentes Líquidos” – ESA053, ambas 23 
ministradas no 8º período, para “Introdução às Ciências do Ambiente” – ESA031, ministrada no 3º 24 
período. O professor Homero esclareceu que essa mudança irá permitir que os discentes do curso de 25 
Engenharia Sanitária e Ambiental cursem uma disciplina eletiva já a partir do 4º período, o que só é 26 
possível, hoje, após o 9º período. Colocado em votação, o segundo item foi aprovado por unanimidade. 27 
O terceiro item da pauta tratou da aprovação da disciplina “Libras” como disciplina de Livre 28 
Mobilidade para os alunos do curso de ESA. Pelo fato de essa disciplina não fazer parte da grade do 29 
curso, não há necessidade de se abrir um processo e submetê-lo à aprovação; basta que, se aprovada, 30 
essa questão seja amplamente divulgada aos alunos. Colocado em votação, o terceiro item foi aprovado 31 
por unanimidade. O quarto item da pauta tratou da análise da proposta de criação do Núcleo Docente 32 
Estruturante (NDE) do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental e de seu regimento. O professor 33 
Homero fez uma síntese do e-mail por ele recebido acerca desse tema. O professor Luiz Evaristo 34 
indagou sobre a forma de atuação do núcleo, e o professor Homero respondeu-lhe que o NDE irá dar 35 
suporte ao Colegiado, possuindo um caráter consultivo e propositivo, com o intuito de agilizar as 36 
deliberações do Colegiado, otimizando o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Colocada em 37 
votação, a criação do NDE foi aprovada unanimemente. Ainda dentro desse item, o professor Homero 38 
passou a tratar da apreciação do regimento do NDE, procedendo, inicialmente, à sua leitura. Após as 39 
discussões pertinentes, o Regimento do Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Sanitária 40 
e Ambiental passou a ter a redação apresentada em anexo. Colocado em votação, o Regimento do 41 
NDE/ESA foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi aprovada a composição do NDE, também de 42 
forma unânime: coordenador do curso de ESA; professor Antônio de Pádua Gouvêa Pascini 43 
(Departamento de Transportes e Geotecnia); professor Flávio Barbosa (Departamento de Mecânica 44 
Aplicada e Computacional); professor Júlio César Teixeira (Departamento de Engenharia Sanitária e 45 
Ambiental); professora Maria Carolina Silva Soares (Departamento de Engenharia Sanitária e 46 
Ambiental); e  professor Otávio Eurico de Aquino Branco (Departamento de Engenharia Sanitária e 47 
Ambiental).  Em assuntos gerais, o professor Homero informou que só irá encaminhar os projetos do 48 
LAHQUA para a Direção da FEng após a mesma definir um local adequado para colocação dos 49 
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materiais didáticos utilizados nas aulas de “Instalações Hidráulicas Prediais”. Essa atitude recebeu a 50 
aprovação dos presentes, em especial do professor Luiz Evaristo, que elogiou a iniciativa do professor 51 
Homero, salientando que o Departamento de ESA sempre primou pelo bom relacionamento, 52 
privilegiando as soluções mais diplomáticas. O professor Homero informou que o professor Fabiano já 53 
havia sugerido a utilização da sala do 8º período da Engenharia Civil, uma vez que as aulas da 54 
disciplina em questão são ministradas lá. O professor Fabiano pediu urgência na conversa com a 55 
Direção, a fim de que as obras do LAHQUA não sofram mais nenhum atraso. O professor Luiz 56 
Evaristo propôs que se tentasse agendar uma reunião, ainda hoje, entre o Diretor da FEng, os 57 
Coordenadores da Engenharia Civil e da Engenharia Sanitária e Ambiental e o Chefe de Departamento 58 
da Engenharia Sanitária e Ambiental para tratar desse assunto o quanto antes. O professor Luiz 59 
Evaristo informou que as inscrições para o GET estão em andamento, e que está havendo boa procura: 60 
até sexta-feira, dia 04 deste, havia seis inscrições; pediu a colaboração de todos. Nada mais havendo a 61 
tratar, o professor José Homero Pinheiro Soares agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 62 
Eu, Sônia Maria Ferreira Azalim, lavrei a presente ata, a qual dato e assino. Juiz de Fora, 07 de 63 
fevereiro de 2011.  64 


