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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 DEZOITO DE NOVEMBRO DE DOIS

MIL E VINTE.

No décimo oitavo dia do mês de novembro de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, reuniram-
se virtualmente por meio do aplica�vo Google Meet, os professores Jonathas Ba�sta Gonçalves Silva
(presidente do Colegiado), Samuel Rodrigues Castro, Edgard Henrique Oliveira Dias, Luiz Evaristo Dias de
Paiva, Michèle Cris�na Resende Farage, 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 Presidente agradeceu a presença dos membros, obteve a anuência de todos para a
gravação da reunião e a declarou aberta. Antes de iniciar a pauta, o Presidente informou que a consulta
eleitoral para a nova gestão da coordenação do curso foi realizada no dia 12 de novembro e que a chapa
única cons�tuída pelos professores Samuel e Fabiano obteve 100% dos votos válidos - mandato de 3 de
dezembro de 2020 a 2 de dezembro de 2023. O Presidente parabenizou os professores e desejou-lhes
sucesso. I - ORDEM DO DIA: Aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias: 22/7/2020;
10/9/2020; e 18/9/2020. O Presidente destacou que as minutas foram enviadas com antecedência, por
e-mail e que não recebeu sugestões de alteração. Não havendo manifestações contrárias, as atas foram
colocadas em votação e todas as três foram aprovadas por unanimidade. II. Subs�tuição do estágio
obrigatório por outra a�vidade orientada da aluna Larisse Cavalcante, de acordo com o art. 14 da
Resolução nº 12/2018-CCESA. O Presidente explicou que a aluna em questão estava realizando estágio
na Prefeitura de Juiz de Fora e havia concluído 50% da carga horária quando aconteceu a pandemia da
Covid-19, com paralisação das a�vidades presenciais. Posteriormente, houve a obrigatoriedade de se
realizar o estágio remotamente, mas a demora dos procedimentos burocrá�cos iria impedir que a
acadêmica concluísse o estágio obrigatório a tempo de colar grau ainda neste período. A acadêmica
procurou os professores Jonathas (coordenador do curso) e Emanuel (vice-presidente da Comissão de
Orientação de Estágio) buscando saber como proceder. A solução encontrada baseou-se no art, 14 da
Resolução nº 12/2018 – CCESA: “O Estágio Obrigatório pode ser subs�tuído ou ter equivalência com
outra a�vidade orientada, mediante requerimento encaminhado à COE.” O Presidente relatou que a COE
se reuniu e fez a leitura do parecer por ela emi�do, manifestando-se favorável à solicitação da discente. O
representante discente Pedro perguntou se essa “a�vidade orientada” é cadastrada no SIGA, e o
Presidente disse que não, necessariamente, exemplificando com a par�cipação na ONG “Engenheiros
Sem Fronteiras”, que tem um vínculo com a extensão e que possui professores orientadores que
acompanham os projetos. Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. III. Alteração de
orientação e de tema do TFC da aluna Nayara Coury de Rezende.  O Presidente explicou que, no término
da disciplina “Metodologia Cien�fica”, os alunos preenchem um formulário com um texto de proposta
metodológica que contém a assinatura do aluno e do orientador. Antes essa proposta era analisada uma
a uma pelo colegiado de curso no final de cada período, porém, com a Resolução CCESA nº 14/2019, essa
responsabilidade foi transferida ao coordenador do curso, explicitada no art. 4º, inciso III. Neste mesmo
ar�go tem um parágrafo único que trata de casos excepcionais, que podem ser levados ao colegiado do
curso. O Presidente esclareceu que trouxe essa discussão para o colegiado por segurança e perguntou
aos presentes se o caso que relatará é excepcional ou se poderá ser resolvido diretamente pela
coordenação. A aluna Nayara �nha uma proposta inicial de trabalhar com o professor Celso Bandeira de
Melo Ribeiro, contudo, seu tema mudou e, consequentemente, a orientação passou a ser feita pela
professora Aline Sarmento Procópio. Colocada em discussão, a troca de tema e de orientador foi
aprovada por unanimidade. O Presidente ques�onou os membros sobre a forma em que os casos como
esse serão tratados – deverão ser considerados excepcionais ou a coordenação terá autonomia para
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resolvê-los? O prof. Edgard sugeriu que casos como esse podem ser resolvidos pela coordenação, com a
ciência de todos os envolvidos e, quando for um caso considerado mais grave, como atrito entre
orientando e orientador, por exemplo, este deve ser levado ao colegiado de curso. O prof. Luiz Evaristo
sugeriu que todos os casos sejam tratados de forma única, alterando o texto da resolução. As propostas
não foram colocadas em votação pois foram pedidas apenas para melhor diretriz em próximas decisões
como essa. IV. Quadro de pré-requisitos das disciplinas do curso. O Presidente lembrou que esse tema
foi discu�do na reunião anterior, e que uma sugestão de quadro será apresentada. Salientou que não há
pretensão de encerrar esse assunto nesta reunião, que o obje�vo é chegar a uma estratégia  para
trabalhar essa questão. Informou que houve alteração no RAG, e fez a leitura do texto anterior, no art. 23,
parágrafo segundo: “Somente é permi�da a quebra dos pré-requisitos de até duas disciplinas quando
es�ver faltando à discente ou ao discente menos do que 20% da carga horária para a integralização do
seu curso”. Explicou que, com essa autonomia do aluno, começaram a surgir problemas em alguns
cursos, como de Odontologia, em que alguns alunos, sem terem feito disciplinas teóricas, estavam
fazendo disciplinas prá�cas nas quais atendiam pacientes. Essa situação foi levada ao Congrad, que
aprovou uma resolução para alterar o texto deste ar�go, que ficou com a seguinte redação: “Somente é
permi�da a quebra dos pré-requisitos de até duas disciplinas quando es�ver faltando à discente ou ao
discente menos do que 20% da carga horária para a integralização do seu curso, a qual será avaliada pela
coordenação, de acordo com determinação do colegiado ou departamento envolvido”. O Presidente
manifestou preocupação, pois esse procedimento acarretará mais trabalho para o colegiado todo início
de período, pois terá que haver uma pauta para definir a possibilidade dessas quebras de pré-requisito.
Por essa razão, o presidente propôs a ideia de se elaborar um quadro de pré-requisitos estabelecidos
para determinadas disciplinas do oitavo e do nono períodos, trazendo ao colegiado de curso ou ao
departamento somente casos específicos. Assim, a coordenação poderia resolver somente consultando o
quadro, sendo este um facilitador. O prof. Luiz Evaristo perguntou se o aluno conseguiria fazer essa
matrícula no “cestão” e o Presidente explicou que a função do “cestão” é diferente, que ele elimina a
reserva de vagas específicas para cada curso. A acadêmica Laís comentou que seria di�cil tratar
excepcionalidades com esse quadro e defende que ele deveria ser seguido à risca para qualquer caso. O
Presidente explicou que a excepcionalidade se aplicaria à casos de alunos com quase 80% do curso
integralizado. O prof. Samuel defendeu que o quadro facilita o trabalho do coordenador e do colegiado
de curso, e afirmou que não deixaria nenhum discente com expecta�vas com relação a uma possível
quebra, pois ele saberia o que poderia ou não ser feito e perguntou se é possível fazer a solicitação ao
CGCO para ajuste no sistema uma vez que, mesmo tendo o quadro, o sistema ainda permanece liberado
para o aluno. O Presidente disse que acredita ser possível, porém o CGCO, nos úl�mos anos, está
sobrecarregado e que, possivelmente, dentro de alguns anos poderá ter seu sistema de matrícula
reformulado. O prof. Luiz Evaristo também acredita que seja possível, mas que seja di�cil de controlar;
informou que o CGCO fornece uma listagem das disciplinas, contudo não se tem conhecimento da
facilidade de inserção das informações do quadro no sistema. Sugeriu então a possibilidade de ser feita
uma comissão específica para avaliar esses casos, com base no quadro estabelecido. O Presidente sugeriu
um contato com a coordenação do curso de Odontologia, uma vez que a insa�sfação inicial par�u da
mesma e que talvez o curso já tenha trabalhado essa matéria. (Jonathas, desculpa. Só um aparte: para o
CGCO será suficiente -acho até que já está operacionalizado, seria bom perguntar – não permi�r que o
formando se matricule com quebra de pré-requisito. Apenas a coordenação poderá matriculá-lo, de
acordo com o que o colegiado definir. Acredito que o sistema ficará mais eficiente, isto é, permi�rá que
os próprios alunos se matriculem sem passar pela coordenação, se houver aprovação da proposta que a
comissão fez de pré-requisitos mínimos e fortes :D) O prof. Edgard defendeu que os professores das
referidas disciplinas sejam consultados para a construção do quadro, que terá validade apenas para os
alunos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e para disciplinas do curso. A profª Sue Ellen
mostrou-se preocupada com relação ao número de vagas, uma vez que a liberação da quebra de um pré-
requisito pode impactar no tamanho da turma. O Presidente perguntou aos representantes discentes se
eles achavam interessante par�cipar do processo de montagem deste quadro. O acadêmico Pedro
afirmou que sim, de pelo menos um representante. A acadêmica Laís se colocou à disposição se ainda for
durante seu mandato. O prof. Luiz Evaristo re�rou sua sugestão de criação de uma comissão para auxiliar
a coordenação. Ficou acordado que este será um trabalho feito pelo coordenador e pelo vice
coordenador junto aos departamentos envolvidos, com par�cipação de um representante discente. V.
Assuntos gerais. O Presidente comunicou que as datas de colação de grau foram estabelecidas pela
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Prograd: 21 a 23 de dezembro; que o evento será on-line; e que ainda não foram discriminadas as datas
de cada curso. Apresentou a proposta de alteração da logomarca do curso trazida pela coordenação. A
proposta foi feita embasada na necessária reforma do curso e pelo engajamento maior nas redes sociais,
sendo uma questão de iden�dade. A logo atual foi definida por meio de um concurso feito no primeiro
mandato do professor Júlio Teixeira, e o ESA pediu para usar a mesma arte, considerando que, na época,
o curso e o departamento �nham o mesmo nome. A par�r dessa ideia, a coordenação entrou em contato
com a TAE Fernanda Destro Tonelli, alocada na Faculdade de Arquitetura, que desenvolveu algumas
sugestões da logomarca e também de iden�dade visual, para serem u�lizadas nos documentos e nas
redes sociais. Trouxe o assunto para o colegiado para que os membros avaliem a conveniência de realizar
uma consulta junto a alunos e professores do curso, propondo-lhes a possibilidade de permanência da
logo atual ou a mudança para uma das duas sugestões apresentadas. O prof. Edgard perguntou se a logo
escolhida será para a coordenação e para o departamento e o Presidente explicou que será apenas para o
curso. Os membros elogiaram as propostas criadas pela TAE Fernanda, e manifestaram concordância com
a consulta. O Presidente comentou que um professor expôs incômodo com o tamanho da fonte de um
documento, e supôs ser da ata recém-aprovada de TFC II. Lembrou que o mo�vo de a fonte ter ficado
pequena foi para o documento caber em uma página, definido em reunião. O prof. Edgard perguntou se
existe uma jus�fica�va para a solicitação, por exemplo se está contra a ABNT, e o Presidente reforçou que
a reclamação foi feita via grupo de WhatsApp e trazida para o colegiado apenas por preciosismo, uma vez
que o professor que reclamou não explicitou a qual documento se referia. O prof. Edgard disse que não
há razão para alterar o documento, considerando que não existe mo�vo per�nente ou pedido formal,
sendo apoiado pelos professores Jonathas, Samuel e Sue Ellen. O Presidente informou que, por
formalidade, deve ser feita, pelo colegiado de curso, a apreciação dos planos departamentais e dos
planos de ensino. Possivelmente será feita uma reunião rápida na próxima semana com essa pauta para
atender à Resolução do Consu nº 33/2020. O Presidente informou que a situação da disciplina Mecânica
dos Fluidos já está sendo equacionada. 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, dezoito de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jonathas Ba�sta Gonçalves Silva, Professor(a), em
05/05/2021, às 09:58, 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 Michele Cris�na Resende Farage, Professor(a), em
05/05/2021, às 13:36, 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 05/05/2021,
às 15:04, 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 Edgard Henrique Oliveira Dias, Professor(a), em
05/05/2021, às 15:26, 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 05/05/2021,
às 15:32, 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 Laís Silva Magalhães, Usuário Externo, em 05/05/2021, às
16:05, 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
05/05/2021, às 20:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Tavares Rodriguez, Professor(a), em 06/05/2021,
às 15:48, 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 0346125 e o código CRC
4BDC3A46.
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