
1 

 

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 NOVE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  3 

No vigésimo nono dia do mês de outubro de dois mil e treze, às quinze horas, reuniram-se no 4 

Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica da UFJF os professores José Homero Pinheiro 5 

Soares, Júlio César Teixeira, Maria Helena Rodrigues Gomes e Otávio Eurico de Aquino Branco com o 6 

objetivo de realizar uma reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia 7 

Sanitária e Ambiental. Havendo número legal de presentes para formação de quórum, o professor Júlio 8 

César Teixeira declarou aberta a sessão. I- APROVAÇÃO DE ATA: Ata de vinte e oito de maio de 9 

dois mil e treze. Ata aprovada. II- ORDEM DO DIA: II.1 Avaliação do primeiro semestre letivo de 10 

dois mil e treze. Inicialmente, foi registrado que o curso possuía, ao final do primeiro semestre letivo de 11 

dois mil e treze, sete vagas ociosas com uma taxa de ociosidade de 2,89%, estando abaixo da meta 12 

estipulada para dois mil e quatorze de 4%. Registrou-se que no primeiro semestre de dois e treze havia 13 

um número expressivo, porém não quantificado, de alunos participando do Programa Ciência sem 14 

Fronteiras, superando a meta proposta pelo Colegiado do Curso de três alunos por semestre. Quanto ao 15 

Projeto Jovens Talentos para Ciência, dos três alunos participantes, dois tiveram cem por cento de 16 

aproveitamento no primeiro semestre letivo de dois e treze e um teve aproveitamento de oitenta e cinco 17 

por cento. A taxa de reprovação por nota no primeiro semestre de dois mil e treze nas disciplinas 18 

lecionadas pelos departamentos da Faculdade de Engenharia ficou em 9,10%, abaixo da meta de quinze 19 

por cento estipulada pelo Colegiado do Curso. O coordenador agradeceu o empenho de todos e renovou 20 

o pedido para que alunos e professores se empenhem para melhorar os índices obtidos no primeiro 21 

semestre letivo de dois mil e treze. II.2 Primeira discussão do projeto de reestruturação curricular do 22 

Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Iniciando a discussão, o professor Júlio César Teixeira 23 

lembrou aos presentes a aprovação do novo Regulamento Acadêmico de Graduação, com a extinção do 24 

conceito de créditos e a adoção do conceito de horas. A seguir, apresentou uma primeira proposta para 25 

discussão, na qual o curso passa a se denominar Engenharia Ambiental e Sanitária, de acordo com a 26 

Portaria SERES número 409, de 30 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 2 de 27 

setembro de 2013, em que o curso foi reconhecido com este último nome. A proposta apresentada 28 

propõe a redução da carga horária do curso de 3.750 horas-aulas para 3.690 horas. Foram propostas 29 

como novas disciplinas, em substituição a disciplinas antigas: Introdução à Engenharia Ambiental e 30 

Sanitária no primeiro período; Contexto e Prática em Engenharia Ambiental e Sanitária no segundo 31 

período; Química Ambiental para Engenharia e Biologia Ambiental e Sanitária no quarto período; 32 

Resistência dos Materiais e Microbiologia Ambiental e Sanitária no quinto período; Princípios e 33 

Sistemas de Tratamento Biológico de Efluentes no sexto período; Tratamento de Águas e Metodologia 34 

Científica Aplicada à Engenharia Ambiental e Sanitária no oitavo período e Avaliação de Impactos 35 

Ambientais no nono período com aumento de 45 para 60 horas. Ainda, foram propostas mudanças no 36 

pré-requisito das disciplinas eletivas Gestão Ambiental e Sistemas Estruturais V: Concreto. Foi 37 

proposta a criação das disciplinas eletivas Fundamentos da Modelagem Matemática do Fluxo e 38 

Transporte de Contaminantes em Solos e Águas Subterrâneas com 45 horas, tendo como pré-requisitos 39 

Química Ambiental e Poluição dos Solos e das Águas Subterrâneas, e Tratamento de Lodos de 40 

Estações de Tratamento de Esgoto com 45 horas, tendo como pré-requisito Tratamento de Efluentes 41 

Domésticos. Foi proposta a exclusão da disciplina obrigatória Mecânica no quarto período, passando-a 42 

para o caráter de disciplina eletiva. Ao final da apresentação, ficou acertado que os professores irão 43 

levar o assunto para debate nos departamentos ficando marcada nova reunião no dia vinte e seis de 44 

novembro. II.3 Definição sobre o voto no Conselho de Graduação - CONGRAD sobre o Calendário 45 

2014. A maioria dos presentes decidiu pelo voto de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 46 

Educação, ou seja, com 100 dias letivos corridos sem intervalo para a Copa do Mundo, com exceção 47 

dos dias de jogos do Brasil. Nada mais havendo a tratar, o senhor coordenador agradeceu a presença de 48 

todos e deu por encerrada a reunião. Juiz de Fora, trinta de outubro de dois mil e treze. 49 


