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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E CONJUNTA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA
AMBIENTAL E SANITÁRIA E DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENGENHARIA

AMBIENTAL E SANITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA NO DIA DEZ DE
SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE.

No décimo sé�mo dia do mês de setembro de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se
virtualmente por meio do aplica�vo Google Meet, os professores Jonathas Ba�sta Gonçalves Silva
(presidente do Colegiado e do NDE), Samuel Rodrigues Castro, Edgard Henrique Oliveira Dias, Júlia Righi
de Almeida, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Patrícia Habib Hallak e Ta�ana Tavares Rodriguez, e o
representante discente Pedro Antônio Alves Fernandes. Os professores Júlio César Teixeira e Maria
Helena Rodrigues Gomes jus�ficaram a 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. I - ORDEM DO DIA: Apreciação dos planos de ensino e dos planos departamentais conforme
preconiza o art. 5º da Resolução nº 33/2020 - Consu. O Presidente iniciou explicando que a reunião
conjunta foi necessária para atendimento ao art. 5º da Res. nº 33/2020 - Consu e, para melhor esclarecer,
realizou a leitura dos incisos I e II do referido ar�go, objeto desta discussão. De acordo com o calendário
acadêmico adaptado para a nova realidade, os departamentos �nham até o dia 4 de setembro para
enviar os planos departamentais para as coordenações de curso para que estas publiquem seus
respec�vos horários até o dia 11 de setembro. Neste intervalo de tempo, entre o dia 4 e o dia 11 de
setembro, os colegiados, juntamente com os NDEs terão que apreciar os planos departamentais e os
planos de ensino para liberação dos horários das disciplinas. O Presidente informou que todos os
departamentos lançaram, no Siga, os planos departamentais; no entanto, foram bem poucos que
disponibilizaram os planos de ensino dentro do prazo - apenas o ESA, o MAC e o CCI. O Presidente fez o
seguinte encaminhamento: como os documentos foram enviados para todos os membros no dia 9 de
setembro e foram conferidos por ele todos os planos de ensino, principalmente as bibliografias, para
cer�ficar se estavam de acordo, apresentando bibliografia digital presente no acervo virtual da UFJF e que
os planos departamentais também estão em conformidade com o que foi estabelecido para o ERE,
propôs que a análise se fizesse contrapondo o Horário 2020.1 do curso de EAS com os planos de ensino e
departamentais. O encaminhamento foi aceito e o Presidente expôs o Horário ESA. ERE_1.2020 na tela e
explicou que: (i) as disciplinas que estão em fonte azul foram confirmadas pelos departamentos; (ii) as
disciplinas que estão em fonte vermelha não serão oferecidas; (iii) o curso de Engenharia Ambiental e
Sanitária sofrerá um pequeno impacto, em sua opinião; (iv) No 1º período, as turmas de laboratório de
programação foram condensadas; (v) o departamento de Física oferecerá todas as disciplinas teóricas e
as disciplinas prá�cas para os concluintes e re�dos; não serão ofertadas vagas na disciplina FIS122 -
Introdução às Ciências Físicas para os calouros, mas no curso de EAS essa disciplina não é pré-requisito de
nenhuma outra, desse modo, não haverá empecilho para o aluno avançar no curso; (vi) em tempo: a
coordenação do curso de EAS se reuniu com a chefe e com o subchefe do ESA para esclarecimentos sobre
o que foi discu�do no Congrad; conversou com o diretor do ICE e realizou troca de e-mails com alguns
professores, configurando uma oportunidade de troca de informações para auxiliar na construção dos
planos departamentais; (vii) o curso de EAS é de oferecimento anual - então, neste semestre, a
preocupação maior deve ser com a oferta das disciplinas dos períodos ímpares; não obstante, até o 4º
período, por ter a maioria das disciplinas oferecidas pelo ICE, os alunos têm a oportunidade da oferta
semestral. Assim, no 2º período, a única disciplina que apresenta restrição de vagas é FIS077 -
Laboratório de Física I - também esta não é pré-requisito de nenhuma outra; (viii) todas as disciplinas do
departamento de Química serão ofertadas - teóricas e prá�cas; (ix) nos 3º e 4º períodos todas as
disciplinas serão ofertadas; (x) no 5º período, a única alteração é o não oferecimento da disciplina
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ESA503 - Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica - irá ocorrer o desmembramento com a parte
teórica (ESA003), que será ofertada; ESA003/503 são pré-requisitos da disciplina ESA024/524 - Hidráulica
Geral. Desse modo, na próxima reunião, há que se apreciar uma possível mudança nessa pré-
requisitação, com vistas a não atrapalhar o andamento do curso. O prof. Luiz Evaristo, docente
responsável pelas disciplinas ESA003/ESA503, pediu a palavra para explicar que conversou com 14 dos 30
estudantes matriculados, numa reunião realizada em 31 de agosto do corrente, e eles entenderam a
razão de ESA503 não ser oferecida neste período - apresentou como jus�fica�vas que ele próprio ainda
está aprendendo e se adaptando ao ERE; não pode gravar a aula presencialmente no laboratório porque
o seu assistente pertence ao grupo de risco e, além disso, estaria indo contra as recomendações dos
comitê de saúde e pela Universidade; afirmou que a reunião foi gravada e que ele pode disponibilizar a
gravação caso necessário e, ainda, que assumiu o compromisso de oferecer essa disciplina no próximo
semestre mesmo na modalidade ERE; (xi) no 6º período apenas a disciplina TRN059 - GPS será ofertada -
lembrar que o curso de EAS é anual e o período 2020.1 é ímpar; (xii) no 7º período tem-se como única
alteração a não oferta da disciplina CCI056 - Técnicas de Materiais e de Construção Civil, jus�ficado pelo
fato de dois professores do CCI se aposentaram e de ainda não ter autorização para realização de
concurso para provimento dessas vagas; o CCI buscou se organizar para garan�r o atendimento aos
formandos. Existe uma disciplina oferecida para o curso de Engenharia Civil que possui equivalência com
CCI056; a coordenação pode verificar se existe a possibilidade de matricular os alunos do curso nela, caso
haja vagas; CCI056 é pré-requisito de CCI048 - Planejamento e Controle de Obras - novamente a ideia é
apreciar, na próxima reunião, a quebra desse pré-requisito para o período 2020.3 para não atrapalhar o
andamento do curso; (xiii) 9º período: sem alterações; (xiv) quanto às disciplinas ele�vas, destaque para
as disciplinas 2047039 - Sensoriamento Remoto e 2047038 - Reúso de Lodos de Esgoto e Águas
Residuárias, que são disciplinas da pós-graduação que oferecem vagas para os alunos da graduação, mas
que foram retomadas em janeiro deste, quando a graduação ainda não havia recomeçado. O prof. Edgard
pediu a palavra para informar que existem alunos da graduação cursando essas disciplinas e que é
necessário verificar quais procedimentos devem ser adotados; essa questão foi levantada por vários
programas de pós-graduação na época das discussões e a recomendação é que os alunos da graduação
poderiam con�nuar nessas disciplinas e que esses créditos seriam contabilizados de alguma forma;
explicou, ainda, que normalmente o calendário da pós-graduação segue o da graduação com facilidade,
mas que isso não é obrigatório. O Presidente mostrou que a única disciplina ele�va que não será ofertada
é TRN066 - Geotecnia Ambiental. A profª. Júlia, docente responsável por essa disciplina, pediu a palavra
para explicar que TRN066 não será oferecida neste semestre porque em breve estará usufruindo sua
licença-maternidade - pela mesma razão, não oferecerá, no semestre 2020.3, a disciplina TRN067 -
Geotecnia de Aterros Sanitários; (xv) a disciplina UNI107- Introdução ao Linux não será ofertada, mas
UNI111 - Gestão de Projetos, sim - ambas fazem parte do Projeto de Universalização da Informá�ca. O
Presidente fez duas observações: o plano de ensino enviado pelo CCI referente à disciplina CCI048 foi
enviado no formulário AD (alteração de disciplina) e o chefe do CCI esclareceu que usou esse documento
apenas como modelo - a disciplina que era ofertada de forma presencial será de forma remota e altera a
bibliografia; desse modo, esse plano é válido apenas enquanto durar o ERE; a outra questão refere-se ao
estágio obrigatório: na semana passada foi definido que o estágio obrigatório pode ser realizado de
maneira remota; a Prograd enviou o�cio explicando como colocar novamente a disciplina em carga. O
Presidente informou que solicitou à profª. Sue Ellen, chefe do ESA, que levasse o o�cio para apreciação
do departamento para que a disciplina ESA061 - Estágio Curricular fosse implementada no plano
departamental, o que foi aceito. Assim, ESA061 estará em carga no semestre 2020.1. O Presidente
perguntou se alguém gostaria de se manifestar e o prof. Edgard informou que a profa. Sue Ellen já fez a
solicitação de desmembramento de Mecânica dos Fluidos e que, aparentemente, isso já foi enviado às
coordenações; a disciplina ESA061 já foi inserida no plano departamental. O Presidente agradeceu pelas
informações e, não havendo mais contribuições, colocou em votação o Horário ESA. ERE_1.2020,
lembrando que ele foi elaborado com base nos planos departamentais, e os planos de ensino. Aprovado
por unanimidade. O Presidente fez saber que serão retomadas a sequência de reuniões com vistas à
reforma do curso e que irá solicitar ao prof. Marcos Borges que monte uma comissão eleitoral,
considerando o término de seu mandato e também do prof. Samuel em dezembro próximo. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu,
Jonathas Ba�sta Gonçalves Silva, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, dez de setembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Sue Ellen Costa Bo�rel, Professor(a), em 23/02/2021, às
11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Samuel Rodrigues Castro, Professor(a), em 23/02/2021,
às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jonathas Ba�sta Gonçalves Silva, Professor(a), em
24/02/2021, às 09:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Tavares Rodriguez, Professor(a), em 24/02/2021,
às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edgard Henrique Oliveira Dias, Professor(a), em
24/02/2021, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Habib Hallak, Professor(a), em 24/02/2021, às
19:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Antônio Alves Fernandes, Usuário Externo, em
09/03/2021, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Laís Silva Magalhães, Usuário Externo, em 09/03/2021, às
17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Evaristo Dias de Paiva, Professor(a), em 15/03/2021,
às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através
do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0279965 e o código CRC
20F3E6AB.
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