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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 OITO DE MAIO DE DOIS MIL E DOZE. Relação dos membros presentes à reunião: 3 

Antônio de Pádua Gouvêa Pascini 4 

José Homero Pinheiro Soares 5 

Júlio César Teixeira 6 

Maria Carolina Silva Soares 7 

Otávio Eurico de Aquino Branco 8 
No oitavo dia do mês de maio 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 

Antônio de Pádua Gouvêa Pascini, José Homero Pinheiro Soares, Júlio César Teixeira, Maria Carolina 11 

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

núcleo docente estruturante do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF. Havendo número 13 

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

I- APROVAÇÃO DE ATAS: I.1. Ata do dia 2 de abril de 2012. Ata aprovada sem correções. II- 15 

ORDEM DO DIA: II.1. Projeto de Resolução 7 – Estabelece princípios, objetivos e metas do Curso de 16 

Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF. Inicialmente, o professor Júlio César Teixeira fez a 17 

apresentação de uma proposta. Colocada em discussão, a proposta foi amplamente discutida, sendo que 18 

o Projeto de Resolução recebeu várias emendas, que alteraram o texto original. Assim, ao final da 19 

discussão foi consolidada a seguinte redação: A) O Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da 20 

UFJF funcionará com base nos seguintes princípios: I – superação das desigualdades educacionais; II – 21 

melhoria contínua da qualidade do ensino; III – formação para o mercado de trabalho; IV – promoção 22 

da sustentabilidade social, econômica e ambiental; V – difusão dos princípios da equidade, da 23 

diversidade e da democracia; VI – ensino com enfoque na prática profissional; VII – incentivo ao 24 

empreendedorismo; VIII – valorização da cidadania em todas as atividades do curso. B) São objetivos 25 

do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF: I - Obter o reconhecimento do curso junto ao 26 

Ministério da Educação. II - Revisar o Projeto Pedagógico do Curso envolvendo a comunidade do 27 

curso. III - Atingir elevados conceitos para o curso no ENADE. IV - Reduzir gradualmente a taxa de 28 

repetência por nota. V - Reduzir gradualmente a taxa de evasão anual do curso. VI - Assegurar créditos 29 

em atividades de flexibilização curricular. VII - Fomentar a ampliação da oferta de estágios como parte 30 

da formação. VIII - Ampliar ações de incentivo à mobilidade estudantil. IX - Implantar processo de 31 

avaliação interna do curso. X – Valorizar o Trabalho Final de Curso. C) São metas do Curso de 32 

Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF: I - Obter o reconhecimento do curso junto ao Ministério da 33 

Educação até dezembro de 2012. II - Revisar o Projeto Pedagógico do Curso envolvendo toda a 34 

comunidade do curso até dezembro de 2012. III - Atingir os seguintes conceitos para o curso no 35 

ENADE, a saber, conceito 4 em 2014 e conceito 5 em 2017. IV - Reduzir gradualmente a taxa de 36 

repetência por nota para 15% dos alunos matriculados nas disciplinas da Faculdade de Engenharia até 37 

julho de 2014. V - Reduzir gradualmente a taxa de evasão anual do curso para 4% dos alunos 38 

matriculados até julho de 2014. VI – Assegurar 100% do total de créditos eletivos exigidos para a 39 

graduação em programas de flexibilização curricular até julho de 2014. VII - Fomentar a ampliação da 40 

oferta de estágios para 20 vagas anuais como parte da formação em Engenharia Sanitária e Ambiental 41 

até dezembro de 2012. VIII - Ampliar ações de incentivo à mobilidade estudantil, em âmbito nacional e 42 

internacional, visando o envio de três estudantes para o exterior por ano até dezembro de 2013. IX - 43 

Implantar processo de avaliação interna do curso até dezembro de 2012. X - Consolidar o Trabalho 44 

Final de Curso como atividade de síntese e integração de conhecimentos até dezembro de 2013. Após, 45 

colocada em votação a redação final, o Projeto de Resolução 7 foi aprovado por unanimidade.  Nada 46 

mais havendo a tratar, o senhor coordenador agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 47 

reunião. Juiz de Fora, vinte e três de maio de dois mil e doze. 48 


