
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E 

SANITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA NO DIA 

TRINTA E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

No trigésimo primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniram-

se na sala de Reuniões do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental os professores 

Jonathas Batista Gonçalves Silva, Samuel Rodrigues Castro, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, 

Edgard Henrique Oliveira Dias, Sue Ellen Costa Bottrel e Alessandro Salles Carvalho.  Estava 

também presente a representante discente Camila Bittencourt. O professor Alexandre Cury e a 

discente Thaís Girard justificaram as ausências. Havendo número legal de presentes, o professor 

Jonathas, coordenador do curso, agradeceu pela presença de todos e declarou aberta a reunião. 

I- ORDEM DO DIA: I.1- Aprovação da ata: a ata da reunião realizada no dia 8 de junho de 

2018 foi aprovada por unanimidade; I.2 – Apreciação das sugestões de alteração nos pré-

requisitos das disciplinas CAD014 – Administração e Organização de Empresas; ESA020 

– Drenagem Urbana; ESA047 – Hidrologia; ESA049 – Sistema de Abastecimento de Água 

Urbano e Rural; ESA 066 – Introdução à Climatologia e Poluição Atmosférica; ESA070 

– Sistemas de Esgotamento Sanitário Urbano e Rural; TRN067 – Geotecnia de Aterros 

Sanitários: O professor Jonathas iniciou este tema evidenciando as razões pelas quais havia a 

necessidade de acrescentar e/ou trocar os pré-requisitos das referidas disciplinas. Todos os 

presentes manifestaram-se favoravelmente às alterações dos pré-requisitos. Abaixo segue o 

quadro com as alterações aprovadas:  

 
I.3 – Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia – 

consulta pública: o professor Jonathas informou que estava aberto o período de consulta 

pública das novas diretrizes curriculares para Engenharia, com data prevista para encerramento 

para o dia 31 de agosto de 2018. Posteriormente foram apresentados alguns pontos relevantes 

da minuta das diretrizes e, em seguida, seguiu-se um amplo debate. Ficou definido que será 

organizado um evento para se pensar o curso, a fim de buscar mais informações que visem 

subsidiar as decisões a serem tomadas. Ficou também definido que nesta data buscar-se-á contar 

com a presença de representantes do CREA e do CRQ, bem como de outras instituições que 

possam auxiliar no processo de tomada de decisão. I.4 – Normatização do TFC: O professor 

Jonathas abordou sobre a necessidade de normatizar os trabalhos finais de curso, pois hoje tem-

se aprovado trabalhos com diversos formatos. Foi instituída uma comissão composta pelos 

professores Edgard, Samuel e Sue Ellen para a elaboração de uma minuta normativa do TFC. 

Foi proposta uma data de envio de uma primeira versão para o mês de setembro. II - Assuntos 

Gerais: O professor Samuel apresentou o requerimento de matrícula na disciplina ESA060 – 

Trabalho Final de Curso I dos alunos Wesley Pereira Penna e Victória Abrahão Fonseca e Silva, 

alegando que foi necessária a alteração do conteúdo do trabalho proposto. Todos os presentes 

concordaram com a nova proposta de trabalho apresentada. Nada mais havendo a tratar, o 



ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E 

SANITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA NO DIA 

TRINTA E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

senhor coordenador do curso agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, 

Jonathas Batista Gonçalves Silva, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, trinta e um de agosto de 

2018. 

 
 


