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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 VINTE E OITO DE MAIO DE DOIS MIL E TREZE. Relação dos membros presentes à 3 

reunião: 4 

José Homero Pinheiro Soares 5 

Júlio César Teixeira 6 

Maria Carolina Silva Soares 7 

Otávio Eurico de Aquino Branco 8 
No vigésimo oitavo dia do mês de maio de dois mil e treze, às quinze horas, reuniram-se no 9 

Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica da Faculdade de Engenharia da Universidade 10 

Federal de Juiz de Fora, os professores José Homero Pinheiro Soares, Júlio César Teixeira, Maria 11 

Carolina Silva Soares e Otávio Eurico de Aquino Branco com o objetivo de realizar uma reunião 12 

ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Havendo 13 

número legal de presentes para formação de quórum, o professor Júlio César Teixeira declarou aberta a 14 

sessão. I- APROVAÇÃO DE ATA: Ata de treze de março de dois mil e treze. Ata aprovada. II- 15 

ORDEM DO DIA: II.1 Avaliação do segundo semestre letivo de dois mil e doze. Inicialmente, foi 16 

registrado que o curso possui sete vagas ociosas com uma taxa de evasão média de 6,45%, estando 17 

acima da meta estipulada para dois mil e quatorze de 4%. Registrou-se que no segundo semestre de 18 

dois e doze, havia três alunos participando do Programa Ciência sem Fronteiras atingindo a meta 19 

proposta pelo Colegiado do Curso. Quanto ao Projeto Jovens Talentos para Ciência, dos dez alunos 20 

participantes, cinco tiveram cem por cento de aproveitamento nos dois primeiros semestres letivos, dois 21 

tiveram aproveitamento acima de noventa por cento, dois alunos tiveram aproveitamento entre sessenta 22 

e quatro e setenta e nove por cento e um participante evadiu. A taxa de reprovação por nota no segundo 23 

semestre de dois mil e doze ficou em 4,88%, abaixo da meta de quinze por cento. O coordenador 24 

agradeceu o empenho de todos e renovou o pedido para que alunos e professores se empenhem para 25 

melhorar os índices obtidos no segundo semestre letivo de dois mil e doze. II.2 Projeto de Resolução 26 

11 – Flexibilização do estágio obrigatório. Foi aprovado a inclusão do seguinte texto na Resolução 3: 27 

“Atividades como participação em projetos de extensão, iniciação científica, monitoria e outras 28 

assemelhadas desenvolvidas pelo estudante no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora poderão 29 

ser equiparadas ao estágio após aprovação da Comissão de Orientação de Estágios (COE).” II.3 30 

Inclusão das disciplinas optativas EPD065 – Engenharia de Sustentabilidade I e EPD066 – Engenharia 31 

de Sustentabilidade II no rol das disciplinas eletivas do curso. O coordenador do curso, professor Júlio 32 

César Teixeira, comunicou que o Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica concordou 33 

com a inclusão das duas disciplinas no rol das atividades eletivas do Curso de Engenharia Sanitária e 34 

Ambiental com o compromisso de oferecer cinco vagas em cada disciplina a cada semestre. O pré-35 

requisito proposto para a disciplina EPD065 – Engenharia de Sustentabilidade I foi a disciplina 36 

ESA064 – Gestão Ambiental e Sustentabilidade, e o pré-requisito proposto para a disciplina EPD066 – 37 

Engenharia de Sustentabilidade II foi EPD065 – Engenharia de Sustentabilidade I para o Curso de 38 

Engenharia Sanitária e Ambiental. A proposta passa a valer caso seja aprovada por este Núcleo e pelo 39 

Colegiado do Curso. Colocada a proposta em votação, a mesma foi aprovada pela unanimidade dos 40 

presentes. II.4 Sucessão na tutoria do Grupo de Educação Tutorial do curso – GET ESA. O 41 

coordenador do curso comunicou que o professor Luiz Evaristo Dias de Paiva, atual tutor do GET 42 

ESA, pediu afastamento por estar com excesso de trabalho na Coordenação do Curso de Engenharia 43 

Civil. Colocada a situação em discussão, foram indicados os nomes das professoras Aline Sarmento 44 

Procópio, Ana Sílvia Pereira Santos e Maria Helena Rodrigues Gomes para suceder o professor Luiz 45 

Evaristo Dias de Paiva. Ao final da discussão, ficou acertado que o coordenador irá conversar com as 46 

professoras para ver o interesse de cada uma delas em assumir o GET-ESA. Nada mais havendo a 47 

tratar, o senhor coordenador agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Juiz de Fora, 48 

dois de abril de dois mil e treze. 49 


