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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 TREZE DE MARÇO DE DOIS MIL E TREZE. Relação dos membros presentes à reunião: 3 

Flávio de Souza Barbosa 4 

Júlio César Teixeira 5 

Maria Carolina Silva Soares 6 

Otávio Eurico de Aquino Branco 7 
No décimo terceiro dia do mês de março de dois mil e treze, às quinze horas e trinta minutos, reuniram-8 

se no Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica da Faculdade de Engenharia da UFJF, os 9 

professores Flávio de Souza Barbosa, Júlio César Teixeira, Maria Carolina Silva Soares e Otávio 10 

Eurico de Aquino Branco, com o objetivo de realizar uma reunião ordinária do Núcleo Docente 11 

Estruturante do Curso. Havendo número legal de presentes para formação de quórum, o professor Júlio 12 

César Teixeira declarou aberta a sessão. I- APROVAÇÃO DE ATA: Ata de nove de janeiro de dois 13 

mil e treze. Ata aprovada. II- ORDEM DO DIA: II.1 Projeto de Resolução 10 – Flexibilização 14 

Curricular no Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. O coordenador do curso, professor Júlio 15 

César Teixeira, esclareceu aos presentes que, por pedido da Secretaria de Avaliação Institucional da 16 

UFJF, há necessidade de regulamentar a flexibilização curricular em nível do curso para o qual sugere 17 

o aumento do número máximo de seis para oito créditos a título de flexibilização. A creditação das 18 

diversas atividades que contam a título de flexibilização são regulamentadas pela Resolução 19 

CONGRAD 023, de 6 de julho de 2004. O professor Otávio Eurico de Aquino Branco argumentou no 20 

sentido de que se mantivesse em seis créditos o número máximo de créditos a ser concedido a título de  21 

flexibilização curricular, ou seja, cinquenta por cento do número total de créditos eletivos exigidos para 22 

a colação de grau. Após debate, foi aprovado por unanimidade a Resolução que trata da flexibilização 23 

curricular com a concessão de, no máximo, seis créditos ou 90 horas-aula a título de flexibilização 24 

curricular. II.2 Aprovação ad referendum da proposta do Departamento de Transportes e Geotecnia de 25 

aumento da creditação das disciplinas TRN051 – Sistema de Posicionamento Global, de três para 26 

quatro créditos, e  TRN054 – Geoprocessamento Aplicado às Ciências, de três para quatro créditos. 27 

Referendado. II.3 Orientação de Trabalho Final de Curso – TFC. Após debate, foi aprovado que as 28 

disciplinas ESA060 - Trabalho Final de Curso I e ESA062 - Trabalho Final de Curso II serão 29 

oferecidas todo semestre, e deverão ser feitas em, no mínimo, dois semestres letivos. As propostas de 30 

projeto a serem desenvolvidas no Trabalho Final de Curso I deverão ser entregues na Coordenação do 31 

Curso até o dia 27 de março para apreciação pelo Colegiado do Curso. II.4 Análise da situação do 32 

oferecimento das disciplinas do Departamento de Construção Civil para o Curso. O coordenador 33 

apresentou a seguinte situação das negociações que têm sido desenvolvidas junto à Chefia do 34 

Departamento de Construção Civil. CCI042 – Desenho Auxiliado por Computador: problema não 35 

solucionado até a presente data; CCI – Tecnologia de Materiais e Construção Civil: a disciplina será 36 

oferecida no próximo semestre letivo pela primeira vez, faltando sua regulamentação pela 37 

Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos - Cdara, uma vez que a proposta de criação da 38 

disciplina já foi aprovada pelo Conselho Setorial de Graduação – Congrad; CCI048 – Programação e 39 

Controle de Obras: a disciplina será oferecida no próximo semestre letivo pela primeira vez, não 40 

havendo nenhuma pendência em relação ao oferecimento da disciplina.  II.5 Oferecimento da disciplina 41 

ESA058 – Laboratório de Controle Ambiental. Após uma ampla avaliação da situação da obra de 42 

reforma do espaço físico onde futuramente será o Laboratório de Hidráulica Fluvial e Qualidade da 43 

Água - Lacqua, o Núcleo Docente Estruturante – NDE decidiu, por unanimidade, pela não colocação 44 

em carga da disciplina ESA058 – Laboratório de Controle Ambiental devido aos seguintes fatos: 45 

atrasos no cronograma da obra no Laboratório; necessidade de instalação do sistema de ar 46 

condicionado; necessidade da calibração de equipamentos e instrumentos; e treinamento dos 47 

laboratoristas. Nada mais havendo a tratar, o senhor coordenador agradeceu a presença de todos e deu 48 

por encerrada a reunião. Juiz de Fora, dois de abril de dois mil e treze. 49 


