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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 TRINTA DE AGOSTO 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 trigésimo dia do mês de agosto de dois mil e doze, às nove 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 25 de junho de 2012. Ata aprovada sem correções. II- 15 
ORDEM DO DIA: II.1. Apresentação da Versão Final do Projeto Pedagógico do Curso aprovado pelo 16 
Colegiado do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Inicialmente, o professor Júlio César 17 
Teixeira fez a apresentação do documento final que trata da adequação do Curso de Engenharia 18 
Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora – PPCESA, aprovado pelo Colegiado do 19 
Curso em 6 de julho de 2012. O professor Júlio César Teixeira destacou as mudanças promovidas pelo 20 
Colegiado do Curso em relação ao projeto aprovado inicialmente pelo Núcleo Docente Estruturante – 21 
NDE no dia 25 de junho de 2012. A seguir, explicou aos presentes que o processo de atualização do 22 
Projeto Pedagógico do Curso foi encaminhado ao Conselho Setorial de Graduação da Universidade 23 
Federal de Juiz de Fora – UFJF, devendo constar da pauta da próxima reunião. Seguiu-se ampla 24 
discussão, onde todos se comprometeram com a implantação do Projeto Pedagógico do Curso. Foi 25 
levantada a discussão da ausência de laboratórios. O coordenador informou que todos os projetos de 26 
engenharia estão concluídos, bem com as especificações técnicas e o orçamento. A licitação das obras, 27 
no entanto, é atribuição exclusiva da Reitoria. II.2 Visita de reconhecimento do curso por parte da 28 
Comissão de Especialistas do MEC marcada para os dias 21 a 24 de novembro de 2012. O professor 29 
Júlio César Teixeira comunicou que a Comissão de Especialistas será constituída pelas professoras 30 
Luciana Miyoko Massukato, engenheira civil pela Universidade Federal de São Carlos, doutora em 31 
Ciências Ambientais pela Escola de Engenharia de São Carlos da USP e professora do Instituto Federal 32 
de Brasília – campus Planaltina, e Eliene Auxiliadora Assunção Ourives, engenheira sanitarista pela 33 
Universidade Federal do Mato Grosso, doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal 34 
de Santa Catarina e professora da Faculdade Metropolitana Rio do Sul. A seguir, os presentes foram 35 
informados de que, quando da visita da Comissão de Especialistas, serão convocados para reunião com 36 
as avaliadoras. II.3 Diretrizes para o retorno às aulas após a greve docente. O coordenador informou 37 
que hoje, 30 de agosto, a greve dos professores da UFJF completa 102 dias e pode se tornar a maior 38 
mobilização já promovida pelos docentes desta instituição. No entanto, o coordenador informou aos 39 
professores que acredita que a greve caminha para o seu final até meados de setembro. Os presentes 40 
mostraram-se muito preocupados com a situação e com o rumo que o movimento está tomando em 41 
relação à reposição de aulas e à conclusão do primeiro período letivo de 2012. Assim, assumiram o 42 
compromisso de, após o retorno das aulas, se esforçarem para reduzir o prejuízo ao ensino. Foi 43 
discutido que o período letivo funcionou por dez semanas, ou 59 dias letivos, faltando, portanto, 41 44 
dias para o encerramento do primeiro período. Discutiram-se várias estratégias para buscar conectar o 45 
conteúdo já ministrado com o conteúdo que ainda falta, optando-se por fazer revisões da matéria já 46 
lecionada antes da greve. Nada mais havendo a tratar, o senhor coordenador agradeceu a presença de 47 
todos e deu por encerrada a reunião. Juiz de Fora, trinta de agosto de dois mil e doze. 48 


