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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 DOIS DE ABRIL DE DOIS MIL E DOZE. Relação dos membros presentes à reunião: 3 
Flávio de Souza Barbosa 4 
José Homero Pinheiro Soares 5 
Júlio César Teixeira 6 
Maria Carolina Silva Soares 7 
Otávio Eurico de Aquino Branco 8 
No segundo dia do mês de abril de dois mil e doze, às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-se no 9 
Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica da Faculdade de Engenharia da UFJF os professores 10 
Flávio de Souza Barbosa, José Homero Pinheiro Soares, Júlio César Teixeira, Maria Carolina Silva 11 
Soares e Otávio Eurico de Aquino Branco com o objetivo de realizar uma reunião ordinária do núcleo 12 
docente estruturante do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF. Havendo número legal de 13 
presentes para formação de quórum, o professor Júlio César Teixeira declarou aberta a sessão. I- 14 
APROVAÇÃO DE ATAS: I.1. Ata do dia 1 de março de 2012. Ata aprovada com a seguinte 15 
modificação nas linhas 39 e 40. Onde se lê: “a Coordenação do Curso conseguiu por empréstimo o 16 
Laboratório de Química do Instituto de Ciências Exatas para as aulas práticas de Química Ambiental e 17 
o Laboratório de Microbiologia do Instituto Ciências Biológicas para as aulas práticas de 18 
Microbiologia Sanitária e Ambiental”, leia-se: “a Coordenação do Curso conseguiu por empréstimo o 19 
Laboratório de Química do Instituto de Ciências Exatas para as aulas práticas de Química Ambiental e 20 
Microbiologia Sanitária e Ambiental”. II- ORDEM DO DIA: II.1. Projeto de Resolução 4 – Estabelece 21 
diretrizes e procedimentos para o desenvolvimento do Trabalho Final de Curso (TFC) no Curso de 22 
Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF. Inicialmente, o professor Júlio César Teixeira fez a 23 
apresentação de uma proposta. Colocada em discussão, a proposta sofreu alterações, sendo o Projeto de 24 
Resolução aprovado com várias emendas, que melhoraram o texto original. III.2. Projeto de Resolução 25 
5 – Estabelece o formato de redação da monografia e de apresentação do Trabalho Final de Curso 26 
(TFC) no Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF. Depois de ampla discussão, o Projeto 27 
de Resolução foi aprovado sem emendas. III.3. Ofício 02/2012 – CCI/UFJF – Anula ato ad referendum 28 
do chefe de departamento de 2008. Com o ofício do Departamento de Construção Civil deixam de ser 29 
oferecidas para o Curso as disciplinas CCI042 – Desenho Auxiliado por Computador, CCI040 – 30 
Tecnologia II: Técnicas Construtivas e CCI048- Programação e Controle de Obras, em um total de 12 31 
créditos. Após ampla discussão, o núcleo docente estruturante propôs o encaminhamento de ofícios ao 32 
pró-reitor de Graduação da UFJF, ao diretor da Faculdade de Engenharia da UFJF e, por sugestão do 33 
professor Otávio Eurico de Aquino Branco, à Procuradoria da UFJF para que a mesma dê parecer 34 
acerca da legalidade da anulação de ato, após quatro anos de sua aprovação ad referendum. O 35 
coordenador do curso se manifestou no sentido de que, uma vez esgotado todos os recursos 36 
administrativos, e na iminência de prejuízo para os alunos, irá encaminhar o assunto para o Ministério 37 
Público Federal. Obteve apoio unanime dos presentes. III.4. Convocação eletrônica das reuniões do 38 
NDE. Colocado o assunto em discussão, a proposta foi aprovada, de modo que a partir da próxima 39 
reunião, a convocação será feita somente por meio eletrônico. III.5. Aumento do número de créditos na 40 
matrícula. O coordenador do curso comunicou aos presentes o pleito dos alunos de se aumentar dos 41 
atuais 30 para 33 créditos o número máximo de créditos na matrícula, e de 32 para 35 o número 42 
máximo de créditos na matrícula caso o aluno esteja cursando disciplinas dos Programas de 43 
Universalização de Língua Estrangeira ou de Informática. Manifestou-se favorável ao pleito, por 44 
entender que o mesmo viabilizará a formatura de um número maior de alunos no prazo indicado para o 45 
curso, ou seja, cinco anos. Seguiu-se debate sobre o assunto. Após, colocada em votação, a proposta foi 46 
aprovada por unanimidade.  Nada mais havendo a tratar, o senhor coordenador agradeceu a presença de 47 
todos e deu por encerrada a reunião. Juiz de Fora, quatro de abril de dois mil e doze. 48 


