
16/11/2020 SEI/UFJF - 0155544 - GERAL 02: Ata de Reunião

https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=183169&infra_sistema=100000… 1/3

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

REITORIA - FACENG - Coordenação do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental

 

No décimo sé�mo dia do mês de junho de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se
virtualmente por meio do aplica�vo Google Meet, os professores Jonathas Ba�sta Gonçalves Silva
(presidente do Colegiado), Edgard Henrique Oliveira Dias, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Michèle
Cris�na Resende Farage, Samuel Rodrigues Castro, Sue Ellen Costa Bo�rel e Ta�ana Tavares Rodriguez; e os
representantes discentes Laís Silva Magalhães e Pedro Antônio Alves Fernandes. Havendo número legal de
presentes, o professor Jonathas realizou uma chamada e obteve a anuência de todos para a gravação da
reunião, agradeceu a presença dos membros e declarou aberta a sessão. Antes de iniciar a pauta, o
Presidente fez os seguintes informes: o NDE do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária (EAS) tem se
reunido com frequência quinzenal para discu�r e construir uma proposta de reforma; que o trabalho teve
início com a elaboração do perfil do egresso e, assim que esse passo for concluído, serão propostas as
competências; que na sequência o NDE irá trabalhar numa proposta de matriz curricular; que o
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental (ESA) será consultado; que o NDE irá revisar o PPC; que
na medida em que forem sendo finalizadas, as propostas serão encaminhadas para o Colegiado do Curso de
EAS (CCEAS); que o CCEAS terá que trabalhar essa proposta e passá-la para os departamentos para coletar
assinatura de CD-01; que a reforma será feita respeitando todas as instâncias. Na semana que vem o NDE
encerrará a proposta do perfil do egresso. O Presidente reforçou que o NDE é órgão consul�vo, cabendo
a aprovação das propostas ao Colegiado do Curso. Ordem do dia: I. Elaboração de uma ficha de avaliação do
TCC. O Presidente lembrou que, no ano passado, o CCEAS aprovou a Resolução nº 14/2019-CCEAS,
que estabelece diretrizes e procedimentos para o desenvolvimento do Trabalho Final de Curso (TFC) no
âmbito do Curso de EAS da UFJF. Acrescentou que o grande debate, tanto no NDE quanto no Colegiado, foi
sobre como garan�r a avaliação quando o TFC for realizado em dupla, de forma a perceber a contribuição de
cada um. O Presidente chamou a atenção dos presentes para o §3º: “O parecer da banca será realizado por
critérios estabelecidos em instrumento norma�vo”; - explicando que será esse o foco da discussão deste
item. O Presidente informou que a prof.ª Ta�ana Rodriguez encaminhou para a Coordenação um
instrumento de avaliação que tanto ele quanto o prof. Samuel consideraram interessante e, por essa razão,
enviou, por e-mail, para os membros do Colegiado do Curso EAS dois arquivos no Excel: o primeiro é a ficha
de avaliação do TCC e o segundo, a ficha de avaliação do orientador – que avaliará não apenas a defesa, mas
também o trabalho ao longo da orientação. Propôs que as considerações sejam realizadas em cima
desses documentos enviados, destacando que essas duas fichas irão permi�r a avaliação individual. O prof.
Edgard pediu esclarecimentos sobre a razão das fichas. O Presidente explicou que as fichas permi�rão avaliar
separadamente cada aluno, considerando a necessidade de se garan�r isso caso o TCC seja realizado em
dupla – irá possibilitar que os avaliadores iden�fiquem a contribuição de cada um nesse trabalho, dentro dos
critérios estabelecidos, respeitando o que está estabelecido nas atuais diretrizes curriculares. A prof.ª Ta�ana
ressaltou que as fichas enviadas pela coordenação aos membros deste colegiado são u�lizadas pela
Universidade Estadual de Londrina e que a prof.ª Raquel as cedeu – a quem agradeceu em nome do
Colegiado. Após ampla discussão sobre a necessidade de entregar ou não a ficha de avaliação juntamente
com a ata de defesa, ficou decidido que para o lançamento do conceito as fichas e a ata deverão ser
entregues pelo orientador na coordenação. O presidente ressaltou que isso implica alterar o texto
da Resolução n° 14/2019 CCEAS, porque no parágrafo 5º do art. 11 consta que, para o lançamento do
conceito, basta entregar a ata e o TCC. O presidente procedeu à leitura do referido parágrafo: “Após
aprovação, o aluno ou a dupla deverá encaminhar para a Coordenação do Curso como condição final
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para lançamento do conceito: I - a versão final corrigida do documento após sugestões da banca, em via
eletrônica, com anuência da comissão orientadora; II - a ata da defesa” e afirmou ser necessário acrescentar
o inciso III – a ficha de avaliação. A prof.ª Ta�ana ques�onou sobre quem deverá enviar a ficha de avaliação,
se o aluno ou o orientador, acrescentando que na Engenharia Civil é o orientador quem envia o TCC e a ata.
O Presidente ra�ficou que, de acordo com a Resolução, é o aluno quem entrega os documentos para a
Coordenação do Curso. A prof.ª Ta�ana então, sugeriu que se criasse novo parágrafo para indicar que a ficha
de avaliação deve ser entregue pelo orientador, uma vez que o aluno não ficará de posse desse documento.
O prof. Luiz Evaristo apoiou essa proposta. O Presidente propôs que alterassem, ao invés do inciso,
o parágrafo, e explicou que, para alterar a Resolução, será necessário incluir um item na pauta desta reunião
ou agendar uma reunião para deliberar sobre isso. Todos os presentes concordaram com a inserção do item
de pauta e aprovaram por unanimidade a alteração do texto, ficando da seguinte forma: “Após aprovação, a
comissão deverá encaminhar para a Coordenação do Curso como condição final para lançamento do
conceito: I - a versão final corrigida do documento após sugestões da banca, em via eletrônica; II - a ata da
defesa”. Prosseguindo com as discussões sobre as fichas de avaliação, o prof. Edgard sugeriu que o
formulário seja impresso e, depois de preenchido, seja assinado pela banca toda e entregue junto com a ata,
argumentando que isso simplificaria o processo. O prof. Samuel perguntou se seria possível esse formulário
vir já anexado à ata porque, se assim for, não será preciso mudar a Resolução. Considerando que esse
documento está previsto na Resolução, ele é um documento oficial, importante para balizar a avaliação a
par�r de critérios obje�vos e para dar um feedback para o aluno – além disso, esse barema pode ajudar o
aluno a se preparar, buscando atender a todos os quesitos que serão avaliados. O Presidente relatou que
foram sugeridas duas possibilidades de entrega da ficha de avaliação: (i) enviada por e-mail junto com o TCC
e (ii) entrega junto com a ata da defesa. Em seguida foi colocada em votação e a segunda proposta foi
acolhida por unanimidade. O professor Samuel mencionou a possibilidade da ficha de avaliação ser incluída
na ata, configurando um único documento. O Presidente perguntou, em função do horário, se os presentes
preferem levar a discussão a termo nesta reunião ou se preferem montar uma comissão para, daqui a 15
dias, apresentar uma proposta para o Colegiado do Curso. O prof. Samuel sugeriu que todos, com base
nesses documentos e nas discussões, enviem sugestões para a comissão, para que ela possa apresentar uma
proposta mais adequada à realidade do curso. O prof. Luiz Evaristo entende que uma nova reunião será
melhor que formar uma comissão, e foi apoiado pela prof.ª Sue Ellen, que acrescentou ser necessário um
comprome�mento dos membros para que, na próxima reunião, as propostas já estejam bem amadurecidas.
O Presidente propôs, então, que toda contribuição a ser feita a esses documentos seja encaminhada para a
Coordenação do Curso para que ele e o prof. Samuel compilem e enviem para todos – a primeira semana fica
para receber as informações e a segunda, para compilar essas informações e enviá-las para o grupo. Assim
será possível deliberar sobre isso na próxima reunião, considerando que já terão um documento
consolidado. Além disso, prosseguiu o Presidente, haverá tempo para pensar sobre se esse documento
será anexado ou incorporado à ata – haja vista a necessidade de consultar a Prograd. O prof. Edgard
considera ser a melhor decisão no momento, para evitar que este Colegiado tome decisões equivocadas;
sugeriu que os formulários sejam trabalhados no Excel e que os valores fiquem implícitos no formulário,
devendo nele constar apenas que maior ou igual a seis é aprovado e menor que seis é reprovado. Havendo
concordância dos membros, o Presidente passou para o próximo item de pauta. II. Assuntos gerais: a
profª Sue Ellen perguntou sobre as discussões referentes ao ensino remoto e ao calendário acadêmico no
Congrad, uma vez que as decisões a esse respeito impactam na dinâmica dos cursos. O prof. Samuel
manifestou-se dizendo que há uma convergência, no ESA, de que qualquer decisão no sen�do de formalizar
o ensino remoto seja aceita e entende que todas as adaptações necessárias para o atendimento das
demandas, principalmente das aulas prá�cas, serão discu�das e providenciadas no Departamento e no
Colegiado do Curso. O Presidente afirmou que o Congrad não tem trabalhado a matéria de ensino remoto
até o momento. A ação mais recente do Congrad foi a formação de comissões para trabalhar assuntos dentro
daquelas comissões criadas no Consu para trabalhar metas de curto, médio e longo prazos. Prosseguiu o
relato dizendo acreditar que, com o resultado do diagnós�co, o Congrad irá discu�r a questão do ensino
remoto emergencial (ERE) e do calendário acadêmico. Informou que o Congrad aprovou resoluções sobre
orientação e defesa remotas de TCCs. Esclareceu que o Colegiado só poderá trabalhar alguma estratégia
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mediante alguma sinalização da Universidade. A prof.ª Sue Ellen sen�u-se sa�sfeita com a resposta e
acrescentou que sua preocupação é também pelo fato de ela ser chefe de departamento. A acadêmica Laís e
a prof.ª Ta�ana solicitaram ao Presidente o envio da Resolução que trata do TCC. A acadêmica Laís solicitou
ao Presidente a correção de seu e-mail, porque não está recebendo suas mensagens. O Presidente
respondeu afirma�vamente para as solicitações e deixou pré-agendada a próxima reunião para o dia 1º de
julho do corrente. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a reunião. Eu, Jonathas
Ba�sta Gonçalves Silva, lavrei a presente ata no dia dezessete de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jonathas Ba�sta Gonçalves Silva, Professor(a), em
21/09/2020, às 21:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Tavares Rodriguez, Professor(a), em 23/09/2020, às
18:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edgard Henrique Oliveira Dias, Vice-Chefe de Departamento,
em 24/09/2020, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Evaristo Dias de Paiva, Professor(a), em 07/10/2020, às
12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Samuel Rodrigues Castro, Professor(a), em 09/10/2020, às
01:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sue Ellen Costa Bo�rel, Professor(a), em 15/10/2020, às
19:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Antônio Alves Fernandes, Usuário Externo, em
22/10/2020, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Laís Silva Magalhães, Usuário Externo, em 29/10/2020, às
14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Michele Cris�na Resende Farage, Professor(a), em
13/11/2020, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, 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 0155544 e o código CRC BDCC4DE4.
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