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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
REITORIA - FACENG - Coordenação do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA NO DIA DEZ DE MARÇO DE DOIS MIL E

VINTE E UM.

No décimo dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às oito, reuniram-se virtualmente por meio do
aplica�vo Google Meet, os professores Samuel Rodrigues Castro (presidente do Colegiado), Edgard
Henrique Oliveira Dias, Sue Ellen Costa Bo�rel, Luiz Evaristo Dias de Paiva, e Ta�ana Tavares Rodriguez. A
profª. Michèle Resende Farage jus�ficou sua ausência. Havendo número legal de presentes, o Presidente
agradeceu a presença dos membros, obteve a anuência de todos para a gravação da reunião e a declarou
aberta. ORDEM DO DIA: I.1 Aprovação das atas das reuniões realizadas em 18/11/2020 e em
24/11/2020. Colocadas em votação, a ata da reunião realizada no dia 24/11/2020 foi aprovada por
unanimidade e a ata da reunião realizada no dia 24/11/2020 foi aprovada com uma abstenção. I.2
Vacância da vice-coordenação do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. O presidente relatou que
o professor Fabiano CesarTose�Leal, vice-coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária,
aposentou-se. A par�r disso foi feita uma consulta à Progepe para saber como proceder em relação à
vaga da vice-coordenação. A orientação dada foi de realizar novas eleições, o que mo�vou novo contato
com a Progepe quando lhes explicou que a vacância era exclusiva da vaga do vice-coordenador e que as
eleições �nham se dado há pouco tempo. Diante disso, a Progepe retornou afirmando a necessidade de
realização de novas eleições, exceto se o regimento da unidade indicasse outra opção. Na sequência, o
Presidente entrou em contato com o diretor da Faculdade de Engenharia, professor Marcos Mar�ns
Borges, que o orientou a levar esta pauta ao Colegiado de Curso, enquanto ele faria, simultaneamente,
uma consulta à parte jurídica da Universidade, a fim de verificar a possibilidade de indicação de professor
para ocupar a vacância na vice-coordeação do curso sem a necessidade de deflagração de novo processo
de consulta eleitoral. O Diretor solicitou que, se possível, um nome fosse indicado na presente reunião
para ser apresentado ao Conselho de Unidade. O Presidente colocou este item em discussão. Os
presentes apoiaram as medidas tomadas e destacaram que a preservação da autonomia da Unidade é de
suma importância. O Presidente, como proposta de encaminhamento e após consultar o professor
Jonathas Ba�sta Gonçalves Silva, sugeriu seu nome para a vice-coordenação, evidenciando que seu
histórico à frente do curso, como coordenador, seria de grande valia para o momento atual, de reformas
e de adequação do curso às Novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Engenharia (DCNs),
com prazo de implementação até abril de 2023. Colocada em votação, a indicação do prof. Jonathas para
ocupar a vice-coordenação foi aprovada por unanimidade. I.3 Definição do cronograma para
con�nuidade das discussões sobre a reforma curricular do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária.
O Presidente relembrou que as novas DCNs teriam que ser implementadas em um prazo de três anos, a
par�r de 2019. Porém, em função da pandemia, o prazo foi prorrogado por mais um ano, finalizando
agora em abril de 2023; repassou que já foi feito a esse respeito e propôs que o próximo passo seja
trabalhar com a matriz curricular. A sugestão é que sejam feitas as seguintes etapas: I) apresentar o que
já foi feito: estudos já desenvolvidos, possibilidades, levantar novas questões; II) iniciar mini-fóruns de
discussão com representantes de cada área para conversar e levar as primeiras percepções aos docentes
dos diferentes departamentos que atendem o curso, colhendo informações, novas perspec�vas e
demandas; III) deliberar e discu�r de forma ampla o que retornar dos mini fóruns, via Colegiado de Curso
e/ou NDE, com mapeamento dos interesses de cada área; IV) elaborar uma minuta; V) consolidar e
aprovar a minuta. O Presidente considerou que o atual cenário de pandemia compromete o
estabelecimento de um cronograma, considerando, ainda, que o calendário acadêmico 2021 sequer foi
aprovado. O prof. Edgard sugeriu que seja apresentado inicialmente o que de fato precisa ser feito para
atender às novas diretrizes em relação à documentação do MEC e para atender ao CREA; após isso,
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con�nuar com os planejamentos. O prof. Luiz Evaristo explicou que reforma não pode ser confundida
com modificação na grade curricular - as alterações daquela são mais abrangentes – e sugeriu que
primeiro seja definido como implementar o que está nas novas DCNs, como por exemplo a carga horária
nas disciplinas de extensão. A profª Ta�ana propôs que seja definido na presente reunião a data inicial do
cronograma, vinculada ao calendário acadêmico de 2021, bem como o indica�vo de prazos para as
etapas previstas, o que pode ser ajustado com o estabelecimento do calendário acadêmico 2021 e o
andamento das a�vidades. O prof. Edgard propôs que seja feita uma apresentação resumida das
informações já levantadas, o que facilitaria a consolidação e o andamento dos trabalhos. O Presidente
apresentou em tela as etapas sugeridas anteriormente para definição de tempo de cada uma. Propostas:
I) até o final de 2021.1; II) até o final de 2021.3; III) até a primeira metade de 2022.1; IV) até a segunda
metade de 2022.1; V) início de 2022.3. Sobrando ainda um tempo para possíveis ajustes até abril de
2023. A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. II Assuntos gerais. O Presidente
reforçou a necessidade de organização das atas em processo único no SEI, fato que demanda a assinatura
de forma individualizada. A secretária está inserindo uma ata por vez no processo para operacionalizar
este procedimento. O prof. Edgard pediu que, quando forem inseridas atas para assinatura, seja enviado
no e-mail de aviso também o número do processo e o número do documento para facilitar sua
localização no sistema. O Presidente explicou que a proposta do quadro de disciplinas sobre a
norma�zação da quebra de pré-requisitos, mesmo que o discente tenha concluído mais de 80% do curso,
será retomada. A primeira proposta será apresentada pela Coordenação ao Colegiado juntamente com a
representação discente, comissão estabelecida em reunião anterior. O Presidente comentou que algumas
deliberações do Congrad são feitas via Google Forms e que esse processo tem validade e agiliza as
demandas do Congrad. Por entender ser essa uma prá�ca que irá facilitar e agilizar certas demandas do
curso, pois possibilita deliberação via Moodle ou Google Forms, o Presidente solicitou a abertura de um
espaço no Moodle para o Colegiado. O prof. Edgard comentou que essa pode ser uma ferramenta muito
ú�l, principalmente em algumas decisões relacionadas às novas DCNs. O Presidente afirmou que está
buscando aproximação com a comunidade acadêmica, com os egressos e com a sociedade por meio das
mídias sociais. A bolsista de TP de Gestão da Coordenação, Laryssa Baldio� Antônio, criou um perfil na
rede social profissional LinkedIn para a Coordenação, e há uma tenta�va de explorar mais o Instagram,
abrindo espaço para os docentes do curso apresentarem seus trabalhos, publicações, conteúdos em
geral. O Presidente convidou os docentes para par�ciparem dessa divulgação. O prof. Edgard solicitou
que as informações não deixem de ser veiculadas via e-mail e site do curso, principalmente as que se
referem a oportunidades. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião. Eu,
Samuel Rodrigues Castro, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, onze de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Tavares Rodriguez, Professor(a), em 24/06/2021,
às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Samuel Rodrigues Castro, Professor(a), em 24/06/2021,
às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Edgard Henrique Oliveira Dias, Professor(a), em
25/06/2021, às 08:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Evaristo Dias de Paiva, Professor(a), em 29/06/2021,
às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Sue Ellen Costa Bo�rel, Professor(a), em 30/06/2021, às
09:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm


30/06/2021 SEI/UFJF - 0408367 - GERAL 02: Ata de Reunião

https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=467637&infra_sistema=10… 3/3

do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0408367 e o código CRC
15A6F9FB.
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