
 
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 
AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA NO DIA TREZE 
DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE. 

No décimo terceiro dia do mês de novembro de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos, 1 
reuniram-se no Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica da Faculdade de Engenharia da 2 
UFJF os professores Afonso Celso de Castro Lemonge, Cezar Henrique Barra Rocha, Júlio César 3 
Teixeira, Luiz Evaristo Dias de Paiva e Renata de Oliveira Pereira, e o representante discente Lucas de 4 
Almeida Chamhum Silva com o objetivo de realizar uma reunião ordinária do Colegiado do Curso de 5 
Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF. Havendo número legal de presentes, o professor Júlio 6 
César Teixeira, coordenador do curso, declarou aberta a sessão. I- APROVAÇÃO DE ATA. Ata de 7 
cinco de setembro de dois mil e doze. Ata aprovada por unanimidade. II- ORDEM DO DIA: II.1. 8 
Projeto de Resolução 9 – Estabelece critérios para avaliação do Estágio Obrigatório no Curso. Foi feita 9 
a apresentação pelo coordenador do curso da proposta aprovada pelo Núcleo Docente Estruturante. A 10 
seguir, foram abertas as discussões. A professora Renata de Oliveira Pereira destacou o artigo terceiro, 11 
solicitando a retirada da parte que trata de: “sendo que o arredondamento será feito considerando 12 
valores múltiplos de cinco (5)”. Levada a votação, por maioria dos presentes, a resolução foi aprovada 13 
com a exclusão do texto destacado. II.2. Avaliação do primeiro semestre letivo de dois mil e doze. O 14 
coordenador do curso demonstrou que no momento há três vagas ociosas no curso, que serão 15 
preenchidas por meio de edital a ser publicado pela Universidade Federal de juiz de Fora no mês de 16 
janeiro de dois mil e treze, que a taxa de evasão no presente semestre foi de um vírgula seis por cento, 17 
que há três alunos participando do Programa Ciências sem Fronteiras em 2012, e que a taxa média de 18 
reprovação por notas nas disciplinas da Faculdade de Engenharia reduziu de doze vírgula cinco por 19 
cento em dois mil e onze para oito vírgula um por cento no primeiro semestre de dois mil e doze. 20 
Foram observados problemas de pré-requisitos nas disciplinas ESA031 – Introdução às Ciências do 21 
Ambiente, ESA044 – Qualidade da Água, ESA074 Energia e Meio Ambiente e TRN051 – Sistema de 22 
Posicionamento Global (GPS). Foi levantado problema de incompatibilidade entre as disciplinas 23 
DCC013 – Estrutura de Dados e DCC107 – Laboratório de Programação II. Ainda, foram levantadas  24 
questões referente à ementa e ao programa da disciplina ESA052 – Engenharia de Sedimentos 25 
considerados extensos. Seguiu-se ampla discussão. Foi aprovada a exclusão do pré-requisito da 26 
disciplina ESA031 – Introdução às Ciências do Ambiente, a saber, QUI126 – Laboratório de Química, 27 
de modo que a disciplina não tenha mais pré-requisito. Foi aprovada a mudança do pré-requisito da 28 
disciplina ESA044 – Qualidade da Água do atual ESA077 – Biologia Sanitária e Ambiental para 29 
ESA077 – Biologia Sanitária e Ambiental e QUI126 – Laboratório de Química. Foi aprovada também a 30 
mudança do pré-requisito da disciplina ESA074 – Energia e Meio Ambiente eliminando a disciplina 31 
ESA066 – Introdução à Climatologia e Poluição Atmosférica, ficando somente ESA064 – Gestão 32 
Ambiental e Sustentabilidade. A disciplina TRN051 – Sistema de Posicionamento Global (GPS) passa 33 
a ter como pré-requisito único a disciplina TRN055 – Topografia, eliminando-se a disciplina DCC013 34 
– Estrutura de Dados. Foi aprovada a adoção da linguagem C++ como linguagem de programação 35 
única nas disciplinas DCC013 – Estrutura de Dados e DCC107 – Laboratório de Programação II. Por 36 
fim, foi aprovada a redução da ementa e do programa da disciplina ESA052 – Engenharia de 37 
Sedimentos. Após as modificações foi ressaltado que não houve mudança na carga horária do curso 38 
ficando mantida a carga horária total do curso – 250 créditos. III- ASSUNTOS GERAIS: III.1. O 39 
professor Luiz Evaristo Dias de Paiva comunicou aos presentes a realização do segundo Concurso de 40 
Redação do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, cujo tema é Sustentabilidade e as Obras da 41 
Copa de 2014, com premiação marcada para o dia seis de dezembro, data na qual representantes dos 42 
governos federal municipal farão palestras sobre a sustentabilidade urbana das cidades sede da Copa do 43 
Mundo de 2014. Nada mais havendo a tratar, o senhor coordenador do curso agradeceu a presença de 44 
todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Júlio César Teixeira, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, quinze 45 
de novembro de dois mil e doze. 46 


