
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 NOVE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E NOVE.  3 
Relação dos membros presentes à reunião do dia nove de novembro de dois mil e nove, às oito horas e 4 
quinze minutos. 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 
Dayana Delgado Bastos Pereira 12 
Silas de Oliveira Coelho 13 
Sônia Maria Ferreira Azalim 14 
No nono dia do mês de novembro de dois mil e nove, às oito horas e quinze minutos, reuniram-se no 15 
Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica da Faculdade de Engenharia da UFJF, os professores 16 
Celso Bandeira de Melo Ribeiro, Cézar Henrique Barra Rocha, Fabiano César Tosetti Leal, José 17 
Homero Pinheiro Soares, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Maria Helena Rodrigues Gomes e os 18 
representantes discentes Dayana Delgado Bastos Pereira e Silas de Oliveira Coelho. O professor 19 
José Homero Pinheiro Soares, coordenador do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, presidente 20 
deste Colegiado, convidou-me para participar desta reunião, a fim de proceder à feitura da ata. 21 
Havendo número legal de presentes para formação de quórum, o professor Homero declarou aberta a 22 
sessão. O primeiro item da pauta tratou da análise da ata da reunião realizada no dia doze de agosto do 23 
corrente que, depois de apreciada, foi aprovada por unanimidade, com correções. O segundo item 24 
versou sobre a análise do documento de referência para elaboração do novo Projeto Pedagógico 25 
Institucional da UFJF, encaminhado aos colegiados pela Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD. O 26 
professor Homero declarou ter recebido, por e-mail, sugestões do professor Afonso Celso de Castro 27 
Lemonge (que justificou sua ausência por estar participando de um congresso entre os dias oito e onze 28 
de novembro deste ano) acerca do referido assunto. Para orientar o documento que deverá ser enviado à 29 
PROGRAD com as sugestões deste Colegiado, dez questões foram examinadas, debatidas e 30 
respondidas, conforme se segue: 1) Qual o perfil esperado dos ingressantes na instituição 31 
(conhecimentos, habilidades e competências que devem apresentar quando do ingresso nos bancos 32 
universitários da instituição)? Resposta: O perfil esperado pela instituição seria o de acadêmicos que 33 
possuíssem visão crítica diferenciada e que fossem capazes de superar suas deficiências. 2) Que 34 
instrumentos de seleção para o ingresso nos cursos de graduação garantiriam a aquisição das 35 
competências e dos saberes antes referidos (Vestibular, PISM, Novo ENEM etc.)? Resposta: Formas de 36 
avaliação adotadas pelo Novo Enem, em que se valorizem os aspectos de leitura e raciocínio, em duas 37 
etapas: a primeira com questões de Conhecimentos Gerais e a segunda, com questões de 38 
Conhecimentos Específicos. Sugerimos também o retorno das provas de Redação e Língua Estrangeira. 39 
3) Que princípios a instituição deve adotar para regular as atividades de estágio dos alunos, de modo 40 
que o estágio (obrigatório ou não obrigatório) represente uma atividade essencialmente pedagógica, 41 
planejada e supervisionada, uma experiência permanente de aprendizado desde as fases iniciais do 42 
processo de formação profissional e não apenas um momento pontual da formação, um complemento 43 
da formação profissional ou uma atividade terminal do curso? Resposta: Os estágios devem ser uma 44 
atividade acadêmica de natureza obrigatória, regulamentados por uma comissão própria, com 45 
acompanhamento efetivo de um professor orientador do estágio, com exigência de um relatório no qual 46 
constem as descrições das atividades realizadas, feito pelo aluno e endossado pela empresa e pelo 47 
professor orientador do estágio, a fim de que se proceda a sua avaliação. 4) Que arquiteturas 48 
curriculares da instituição (formação em dois ciclos ou ciclo único de formação profissional) mais se 49 



adequariam ao perfil esperado do egresso dos cursos de graduação da UFJF? Resposta: Formação em 50 
ciclo único, com maior investimento em mobilidade acadêmica. 5) Que princípios devem regular a 51 
prática de avaliação da aprendizagem dos alunos que permitiria regular a ação pedagógica, 52 
identificando e corrigindo lacunas no processo de aprendizagem dos alunos, de modo a reafirmar o 53 
perfil esperado do egresso? Resposta: Aplicação de provas e trabalhos, com adequação entre conteúdo 54 
e cobrança, e dose de dificuldade adequada ao tipo de avaliação. 6) Quais as modalidades possíveis de 55 
integração do ensino de Graduação e do ensino de Pós-Graduação no âmbito da UFJF? Resposta: 56 
Incentivo da Iniciação Científica. 7) Que caminhos poderiam promover o relacionamento do estudante 57 
com a realidade social, econômica e cultural da comunidade externa, proporcionando mecanismos de 58 
formação complementar a partir de uma integração das atividades de ensino com as atividades de 59 
extensão desenvolvidas na UFJF? Resposta: Investir em atividades de assistência social para 60 
comunidades carentes. 8) Qual o papel a ser atribuído às atividades de pesquisa na formação de todos 61 
os alunos dos cursos de graduação? Resposta: Desenvolver novos conhecimentos, despertar o espírito 62 
crítico e motivar estudos avançados. 9) Que limites e possibilidades as novas tecnologias de 63 
comunicação e informação podem proporcionar para ampliar os conceitos de ensino e de aprendizagem 64 
no interior da UFJF? Resposta: Tornar o aluno mais ativo no processo de criação do conhecimento. 10) 65 
Qual o lugar da formação de professores (licenciaturas) no projeto pedagógico institucional da UFJF? 66 
Resposta: Oferecimento de cursos direcionados à formação didático-pedagógica, de forma continuada, 67 
para o corpo docente da UFJF. A instituição deve investir em cursos de licenciatura com base sólida 68 
para formação de professores que atuem nos ensinos fundamental e médio. As respostas para as 69 
questões acima foram aprovadas por unanimidade, tendo o professor Homero comunicado que irá 70 
repassá-las à Direção da Faculdade de Engenharia. O terceiro item foi assuntos gerais. O professor 71 
Homero salientou que o prazo para entrega da nova lista de equipamentos para o LAHQUA se encerra 72 
no dia 07 de dezembro de 2009. Não deverão ser pedidos equipamentos que constam da lista anterior, a 73 
qual já está sendo licitada. O valor da verba disponível para essa segunda lista é de R$256.00,00 74 
(duzentos e cinquenta e seis mil reais). O professor Luiz Evaristo perguntou se poderiam ser pedidos 75 
equipamentos para os laboratórios já existentes, que atendem à Engenharia Civil e à Engenharia 76 
Sanitária e Ambiental conjuntamente, uma vez que os antigos já estão obsoletos. Foi informado de que 77 
há essa possibilidade. O professor Fabiano disse que estão agendadas duas visitas técnicas para a turma 78 
que cursa a disciplina Contexto e Prática em Engenharia Sanitária e Ambiental, nos dias 20 e 27 de 79 
novembro do corrente, de 8 às 12 horas. O professor Celso comunicou aos presentes que foi convidado 80 
para ministrar a Aula da Saudade para a turma da qual ele foi professor em Florestal. O professor Luiz 81 
Evaristo comunicou a data da próxima reunião do ESA: 16 de novembro próximo. Nada mais havendo 82 
a tratar, o professor José Homero Pinheiro Soares agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 83 
reunião. Eu, Sônia Maria Ferreira Azalim, lavrei a presente ata, a qual dato e assino. Juiz de Fora, nove 84 
de novembro de 2009. 85 


