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ATA DA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENGENHARIA 1 
SANITÁRIA E AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA 2 
NO DIA OITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE. Relação dos membros presentes à reunião: 3 
Antônio de Pádua Gouvêa Pascini 4 
José Homero Pinheiro Soares 5 
Júlio César Teixeira 6 
Maria Carolina Silva Soares 7 
No oitavo dia do mês de novembro de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se no 8 
Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica da Faculdade de Engenharia da UFJF, os professores 9 
Antônio de Pádua Gouvêa Pascini, José Homero Pinheiro Soares, Júlio César Teixeira e Maria Carolina 10 
Silva Soares, com o objetivo de realizar uma reunião ordinária do núcleo docente estruturante do 11 
Curso. A professora Maria Helena Rodrigues Gomes, chefe do Departamento de Engenharia Sanitária e 12 
Ambiental da UFJF, participou da reunião como convidada da Coordenação. Havendo número legal de 13 
presentes para formação de quórum, o professor Júlio César Teixeira declarou aberta a sessão. I- 14 
APROVAÇÃO DE ATAS: I.1. Ata do dia quinze de outubro de dois mil e doze. Ata aprovada sem 15 
correções. II- ORDEM DO DIA: II.1. Projeto Bibliotecas Virtuais. Foi apresentado o projeto 16 
Bibliotecas Virtuais da UFJF, composto pelas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual Pearson 3.0, 17 
Atheneu Livros Eletrônicos, ABNT Coleção, Vlex, Heinonline e JSTOR. Os professores foram 18 
informados sobre a utilização das seis bases de dados e se comprometeram a divulgar para os alunos do 19 
Curso a existência desta plataforma. II.2. Projeto de Resolução 9 – Estabelece critérios para avaliação 20 
do Estágio Obrigatório no Curso. O coordenador apresentou o projeto de resolução de autoria do 21 
professor Otávio Eurico de Aquino Branco, presidente da Comissão de Orientação de Estágios (COE). 22 
A seguir, foram abertas as discussões. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade 23 
dos presentes seguindo para o Colegiado de Curso. II.3. Avaliação do primeiro semestre letivo de 2012. 24 
Inicialmente, foi demonstrado que, das 186 vagas do curso, apenas três estão ociosas. Dando 25 
prosseguimento, verificou-se que, no primeiro semestre de 2012, a evasão foi de 1,61%, estando dentro 26 
da meta estipulada pelo Colegiado. O número de alunos em intercâmbio no exterior é de três alunos, 27 
estando de acordo com a meta estipulada pelo Colegiado. Quanto aos alunos do Programa Jovens 28 
Talentos para a Ciência, 50% obtiveram aprovação em todas as disciplinas. Assim, os alunos que foram 29 
reprovados serão convocados pelos seus tutores para análise das razões das reprovações. II.4. Processo 30 
n. 14.199/2012 – 67 – Proposta de alteração de pré-requisitos de disciplinas obrigatórias. Após 31 
avaliação de problemas ocorridos no primeiro semestre de dois mil e doze, foram propostas alterações 32 
no pré-requisito das disciplinas: ESA031 – Introdução às Ciências do Ambiente, cujo pré-requisito é 33 
QUI126 – Laboratório de Química, e passará a não ter mais pré-requisito; ESA071 – Química 34 
Ambiental, cujo pré-requisito é ESA044 – Qualidade da Água, e passará a ser como pré-requisitos 35 
ESA044 – Qualidade da Água e QUI126 – Laboratório de Química; ESA074 – Energia e Meio 36 
Ambiente, cujos pré-requisitos são ESA064 – Gestão Ambiental e Sustentabilidade e ESA066 – 37 
Introdução à Climatologia e Poluição Atmosférica, e passará a ter somente ESA064 – Gestão 38 
Ambiental e Sustentabilidade como pré-requisito. A disciplina ESA074 – Energia e Meio Ambiente 39 
também terá ementa e programa alterados com o acréscimo de metodologias de valoração econômica 40 
de danos ambientais oriundos da geração de energia elétrica; TRN051 – Sistema de Posicionamento 41 
Global, cujos pré-requisitos são DCC013 – Estrutura de Dados e TRN055 – Topografia, e passará a ter 42 
como pré-requisito somente TRN055 – Topografia; DCC013 – Estrutura de Dados e DCC107 – 43 
Laboratório de Programação II terão suas ementas e programas modificados de modo a aumentar a 44 
sinergia entre as disciplinas e compatibilizar o conteúdo teórico e prático das disciplinas. Colocada em 45 
votação, a proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes, seguindo para o Colegiado de Curso. 46 
Nada mais havendo a tratar, o senhor coordenador agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 47 
reunião. Juiz de Fora, nove de novembro de dois mil e doze. 48 


