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ATA DA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENGENHARIA 1 

AMBIENTAL E SANITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA 2 

NO DIA OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E QUATORZE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  3 

No oitavo dia do mês de abril de dois mil e quatorze, às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-se no 4 

Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica da UFJF os professores Antônio de Pádua Gouvêa 5 

Pascini, Flávio de Souza Barbosa, José Homero Pinheiro Soares, Júlio César Teixeira, Maria Helena 6 

Rodrigues Gomes e Otávio Eurico de Aquino Branco com o objetivo de realizar uma reunião ordinária 7 

do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Havendo número legal 8 

de presentes para formação de quórum, o professor Júlio César Teixeira declarou aberta a sessão. I- 9 

APROVAÇÃO DE ATA: Ata de vinte e nove de outubro de dois mil e treze. Ata aprovada. II- 10 

ORDEM DO DIA: II.1 Avaliação do segundo semestre letivo de dois mil e treze. Inicialmente, foi 11 

registrado que o curso possuía, ao final do segundo semestre letivo de dois mil e treze, seis vagas 12 

ociosas com uma taxa de ociosidade de 2,48%, estando abaixo da meta estipulada para dois mil e 13 

quatorze, de 4%. Registrou-se que, no segundo semestre de dois e treze, havia um número expressivo 14 

de alunos participando do Programa Ciência sem Fronteiras, a saber, vinte alunos, superando a meta 15 

proposta pelo Colegiado do Curso de três alunos por semestre. Quanto à formatura, registrou-se a 16 

primeira formatura do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária com nove formandos, com tempo 17 

médio de formação de cinco anos. A taxa de reprovação por nota no segundo semestre de dois mil e 18 

treze nas disciplinas lecionadas pelos departamentos da Faculdade de Engenharia ficou em 5,36%, 19 

abaixo da meta de quinze por cento estipulada pelo Colegiado do Curso. O coordenador agradeceu o 20 

empenho de todos e renovou o pedido para que alunos e professores se empenhem para melhorar os 21 

índices obtidos no segundo semestre letivo de dois mil e treze. II.2 Segunda discussão do projeto de 22 

reestruturação curricular do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Iniciando a discussão, o 23 

professor Júlio César Teixeira lembrou aos presentes a aprovação do novo Regulamento Acadêmico de 24 

Graduação, com a extinção do conceito de créditos e a adoção do conceito de horas. A seguir, 25 

apresentou a segunda proposta para discussão, na qual o curso passa a se denominar Engenharia 26 

Ambiental e Sanitária, de acordo com a Portaria SERES número 409, de 30 de agosto de 2013, em que 27 

o curso foi reconhecido com este nome. A proposta apresentada propõe a redução da carga horária total 28 

do curso para 3.690 horas. Foram propostas quinze novas disciplinas, entre obrigatórias e eletivas, 29 

distribuídas por dez períodos letivos com uma carga horária média do curso de 351 horas por semestre. 30 

Foi discutida a data para a entrada em vigor da nova matriz curricular, sendo decidido, por consenso, 31 

que será a partir do primeiro semestre letivo de dois mil e quinze. A seguir, fez-se ampla revisão das 32 

disciplinas constantes do leque de disciplinas eletivas. Encontraram-se vários erros, e designou-se o 33 

coordenador do curso para promover as correções necessárias. Quanto aos diferentes núcleos, foi 34 

proposto e aprovado o deslocamento da disciplina ESA052 – Engenharia de Sedimentos do núcleo de 35 

conteúdos profissionalizantes para o núcleo de conteúdos específicos do curso. Quanto ao estágio 36 

curricular supervisionado, estabeleceu-se amplo debate ao final do qual foi aprovada a inclusão do 37 

seguinte parágrafo ao texto: “As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na 38 

educação superior, desenvolvidas pelo estudante, poderão ser equiparadas ao estágio desde que não 39 

tenham sido utilizadas na flexibilização curricular”.  O professor Flávio de Souza Barbosa propôs que 40 

as referências bibliográficas das disciplinas do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental 41 

fossem atualizadas. A professora Maria Helena Rodrigues Gomes pediu um prazo até o dia vinte e dois 42 

de abril para providenciar as atualizações nas bibliografias básica e complementar das disciplinas 43 

daquele departamento. O prazo foi aprovado e decidiu-se que o processo só será encaminhado ao 44 

Colegiado do Curso após o dia vinte e dois de abril. II.3 Definição sobre o horário de funcionamento 45 

das atividades acadêmicas durante a Copa do Mundo de 2014. Aprovou-se que o horário de 46 

encerramento das atividades nos dias de jogos da Seleção Brasileira será às 12h30. Nada mais havendo 47 

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

Fora, oito de abril de dois mil e quatorze. 49 


