
 
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 
AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA NO DIA SETE 
DE MARÇO DE DOIS MIL E DOZE. 
No sétimo dia do mês de março de dois mil e doze, às quinze horas, reuniram-se no Laboratório de 1 
Mecânica dos Fluidos e Hidráulica da Faculdade de Engenharia da UFJF os professores Celso Bandeira 2 
de Melo Ribeiro, Cezar Henrique Barra Rocha, Júlio César Teixeira, Otávio Eurico de Aquino Branco 3 
e Renata de Oliveira Pereira e os representantes discentes Silas de Oliveira Coelho e Wander Clay 4 
Pereira Dutra com o objetivo de realizar uma reunião ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia 5 
Sanitária e Ambiental da UFJF. Havendo número legal de presentes para formação de quórum, o 6 
professor Júlio César Teixeira, coordenador do curso, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o 7 
professor Júlio César Teixeira apresentou as justificativas de ausências dos professores Afonso Celso 8 
de Castro Lemonge e Luiz Evaristo Dias de Paiva. I- ORDEM DO DIA: I.1. Avaliação semestral do 9 
curso em relação ao cumprimento de seus objetivos e metas. O professor Júlio César Teixeira 10 
apresentou os indicadores relativos ao segundo semestre letivo de dois mil e onze. Foi observado que 11 
nos Programas de Ingresso 2012, a procura do curso no Vestibular foi de 7,33 candidatos por vaga e 12 
6,38 candidatos por vaga no Programa de Ingresso Seletivo Misto – PISM, ambas no grupo C, 13 
colocando o curso entre os cinco mais procurados da Universidade. Já a taxa de evasão referente a 2011 14 
foi de 7,84%. Quanto à reprovação por nota encontrou-se 12,5%. O aluno Silas de Oliveira Coelho 15 
manifestou sua preocupação em relação à elevada repetência em Física III, bem como em relação à 16 
disciplina Resistência dos Materiais I que é lecionada com enfoque para a Engenharia Civil. O 17 
representante discente registrou que o atual valor máximo de matrículas de 30 (trinta) créditos pode 18 
inviabilizar futuras formaturas. O professor Júlio César Teixeira aproveitou para solicitar ao Colegiado 19 
autorização para quebrar, nesta próxima matrícula, um dos pré-requisitos de Topografia, a saber, 20 
Cálculo Numérico. A quebra do pré-requisito foi autorizada. Assim, o Colegiado do Curso deliberou 21 
por sinalizar ao corpo docente a necessidade de procurar melhorar a aprendizagem, para a qual é 22 
fundamental, entre outras ações, a construção dos laboratórios constantes do Projeto Pedagógico do 23 
Curso. O coordenador do curso comunicou que notificou, mais uma vez, o diretor da Faculdade de 24 
Engenharia e o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, agora na forma de Aviso de 25 
Recebimento – AR, para a necessidade de se fazer a licitação para a execução da infraestrutura física. 26 
I.2. Projeto de Resolução 2 – Dispõe sobre a missão, visão e valores do Curso de Engenharia Sanitária 27 
e Ambiental da UFJF. Inicialmente, o professor Júlio César Teixeira fez a apresentação da proposta 28 
formulada pelo Núcleo Docente Estruturante. Colocada em discussão, a proposta sofreu alterações, 29 
sendo a proposta aprovada a seguinte. “O curso tem como missão proporcionar aos estudantes de 30 
Engenharia Sanitária e Ambiental uma educação de qualidade – ensino, pesquisa e extensão –, por 31 
meio de tecnologias modernas e de professores e servidores técnico-administrativos comprometidos 32 
com a formação profissional, a humanização, a ética e a responsabilidade social”. A visão de futuro do 33 
curso é: “Ser referência como um dos principais cursos do Brasil na formação de engenheiros 34 
sanitaristas e ambientais, com competência técnica, conhecimento científico, ética e responsabilidade 35 
social no desempenho de suas atividades”. Os valores e atitudes que devem prevalecer no 36 
desenvolvimento do curso são “comprometimento, conhecimento, formação, ética nas relações e 37 
transparência”. I.3. Projeto de Resolução 3 – Dispõe sobre a instituição da Comissão de Orientação de 38 
Estágios (COE) e diretrizes para realização de Estágios Curriculares no âmbito do Curso. Novamente, o 39 
professor Júlio César Teixeira fez a apresentação da proposta formulada pelo Núcleo Docente 40 
Estruturante - NDE. Colocada em discussão, a proposta foi aprovada sem alterações. Pode-se destacar a 41 
instituição da Comissão de Orientação de Estágios (COE) no âmbito do Curso de Engenharia Sanitária 42 
e Ambiental, responsável pela aprovação e acompanhamento do desenvolvimento dos Planos de 43 
Atividades do Estágio Curricular dos estudantes do curso. A Comissão de Orientação de Estágios 44 
(COE) será constituída por três professores pertencentes ao corpo docente do curso indicados pelo 45 
Colegiado do Curso, para um mandato de três anos. III.4. Indicação dos membros da Comissão de 46 
Orientação de Estágios (COE). O coordenador perguntou se algum membro do Colegiado do Curso se 47 



candidatava a participar da Comissão. Foram candidatos os professores Otávio Eurico de Aquino 48 
Branco, Fabiano César Tosetti Leal e Júlio César Teixeira. Ficou acertado que o presidente da 49 
Comissão de Orientação de Estágios (COE) será eleito entre os seus membros. II- ASSUNTOS 50 
GERAIS: II.1. O professor Celso Bandeira de Melo Ribeiro manifestou que no Trabalho Final de 51 
Curso haja uma etapa de qualificação dos trabalhos, de forma a aperfeiçoá-los. II.2. O professor Cezar 52 
Henrique Barra Rocha sugeriu que a disciplina Trabalho Final de Curso I tenha como conclusão uma 53 
atividade no formato de seminário. II.3. O representante discente Wander Clay Pereira Dutra perguntou 54 
se o Trabalho Final de Curso poderá ser substituído por atividade de iniciação científica. O 55 
coordenador, Júlio César Teixeira, disse que encaminhará as sugestões e as dúvidas para a professora 56 
Maria Carolina Silva Soares que está trabalhando as diretrizes do Trabalho Final de Curso e que, se 57 
possível, pretende apresentar uma proposta na próxima reunião deste Colegiado. Nada mais havendo a 58 
tratar, o senhor coordenador agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Júlio 59 
César Teixeira, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, nove de março de dois mil e doze. 60 


