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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 18 DE

SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE

No décimo oitavo 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), Samuel Rodrigues Castro, Edgard Henrique Oliveira Dias, Michèle Cris�na
Resende Farage, Ta�ana Tavares Rodriguez, Sue Ellen Costa Bo�rel, Luiz Evaristo Dias de Paiva, e a
representante discente Laís Silva Magalhães. 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 reunião, o Presidente deu os seguintes informes: (i) na penúl�ma reunião do
Conselho de Unidade os coordenadores de curso solicitaram à Faculdade de Engenharia que peça à
Prograd que entre em contato com o MEC para pedir que as datas de implementação das DCNs sejam
prorrogadas, por preocupação com a parte que trata da curricularização da extensão; e (ii) o seu mandato
como coordenador do curso e o do prof. Samuel como vice-coordenador se encerrarão no dia 17 de
dezembro de 2020. O diretor da Faculdade de Engenharia, prof. Marcos Borges, já fez a consulta aos
professores e ao D.A. para composição da comissão eleitoral. Além disso, o Presidente sugeriu uma
inversão dos itens de pauta e obteve a anuência de todos. ORDEM DO DIA: I.   Aprovação das atas das
reuniões realizadas nos dias 17 de junho e 1º de julho de 2020: aprovadas por unanimidade. II.
Matrícula ERE – matrícula com coincidência de horário. O Presidente apresentou, em tela, o § 1º do art.
23 do RAG, que determina que o discente com 80% ou mais do curso integralizado e que deseja fazer
duas disciplinas com coincidência de horários pode fazê-las desde que possa cumprir frequência de pelo
menos 75% em cada uma. O Presidente frisou que o aluno nessa condição pode fazer sua matrícula nas
duas matérias em questão pelo Siga. Informou que alguns alunos solicitaram, por meio do formulário de
ajuste, matrícula em disciplinas com coincidência de horário e citou dois casos isolados, o da discente
Fernanda Bento, que solicitou matrícula com coincidência, obedecendo a frequência estabelecida pelo
RAG, e tem 77% do curso integralizado - porém, até dia 30 de setembro, úl�mo dia para ajuste de
matrícula, provavelmente ela terá os 80% do curso já que tem dois processos em andamento, um de
flexibilização curricular e outro de equivalência, e já defendeu o TFC; e o caso da discente Isabela Vargas,
que é formanda, mas que solicitou disciplinas que têm 100% de coincidência de horário. Após esse relato,
o Presidente fez duas propostas: 1. seguir o que preconiza o RAG ou 2. realizar essa matrícula
“privilegiada”, excepcionalmente no período ERE, uma vez que as aulas são gravadas e disponibilizadas. O
prof. Edgar argumentou que podem haver avaliações síncronas das disciplinas no mesmo dia e horário e,
desse modo, o aluno teria que arcar com isso. A profª. Michèle contrapôs como esse argumento,
considerando que esse é um mo�vo jus�ficado para segunda chamada, uma vez que o aluno foi
autorizado a fazer essa coincidência. O prof. Samuel mostrou-se preocupado com a coincidência em
função da perda de qualidade e da carga de a�vidades que o discente terá no ERE, preferindo seguir o
RAG. A profª. Sue Ellen concordou com os professores Samuel e Michèle e perguntou se há casos na
disciplina de Laboratório de Controle, pois ficará comprome�da em termos de qualidade no ERE, e o
Presidente informou-a que não. A profª. Ta�ana também concordou com o prof. Samuel, no sen�do de
acatar o RAG, afirmando que as cargas horárias das disciplinas vão aumentar, visto que o calendário está
com prazo menor; porém, propôs que, no caso de formandos, a matrícula possa ser feita com 100% de
coincidência de horário. O prof. Luiz Evaristo é favorável a liberar a matrícula com coincidência de 100%
do horário, desde que o aluno seja formando e que seja respeitado o número de duas disciplinas durante
o caráter excepcional do ERE. Ao final dessa discussão, chegou-se à seguinte proposta: flexibilização da
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matrícula apenas para os formandos, isto é, alunos com mais de 80% do curso integralizado,
independente da porcentagem de coincidência de horário entre as duas disciplinas, durante o período
ERE. A proposta foi aprovada por unanimidade. III. Aprovação das indicações para a composição da COE-
ESA, gestão 2020-2022. O Presidente explicou que a Comissão de Orientação de Estágios (COE) do Curso
de Engenharia Ambiental e Sanitária é composta pelo atual coordenador, um professor representante das
áreas de Meio Ambiente, de Saneamento e de Recursos Hídricos. A presidência é definida entre os
integrantes, sendo que o coordenador não pode ocupar tal cargo. A COE atual é composta pelos
professores Jonathas, Aline (presidente), Emanuel e Evaristo, formada em julho em 2018 com término de
mandato em 2020; os membros podem ser reconduzidos para mais dois anos de mandato. O
Departamento ESA indicou a recondução dos professores Aline, Evaristo e Emanuel. Aprovado por
unanimidade. IV. Quebra de pré-requisitos (de acordo com a nova redação do RAG). O Presidente expôs
na tela o §2º do Art. 23 do RAG antes de sua modificação. Informou que, devido a algumas situações
adversas, ele precisou ser alterado, e hoje tem a seguinte redação: “Somente é permi�da a solicitação da
quebra dos pré-requisitos de até 2 (duas) disciplinas quando es�ver faltando à discente ou ao discente
menos do que 20% (vinte por cento) 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 sugeriu que seja feito um quadro com disciplinas do 7º, 8º, 9º e 10º períodos contendo a
relação das disciplinas cujos pré-requisitos poderão ser quebrados para os alunos que possuírem 80% ou
mais do curso integralizado e informou que as duas disciplinas mais solicitadas nesse quesito são
Laboratório de Controle Ambiental e Avaliação de Impactos Ambientais. A proposta é que esse quadro
seja feito em uma reunião de pauta única após os professores das disciplinas dos referidos períodos se
manifestarem a respeito. A profa Ta�ana recorda que, no  inciso III do art. 5º da Resolução nº 33/2020 -
Consu, está previsto que a coordenação, o departamento e o NDE têm autonomia para alteração do pré-
requisito enquanto vigorar o período ERE. O Presidente citou alguns casos que foram solicitados à
coordenação de alunos que não têm 80% do curso integralizado: (i) cinco alunos pediram para cursar a
disciplina PCO (9º período) sem ter cursado Tecnologias de Material de Construção Civil (7º período), já
que esta úl�ma não será ofertada pelo Departamento de Construção Civil (CCI) no semestre 2020.1. O
prof. Edgar sugeriu que seja feita uma consulta ao CCI antes de realizar uma votação sobre a possibilidade
da quebra. Ficou determinado que a coordenação irá enviar um o�cio para o CCI; (ii) a aluna Jussara dos
Santos Ferreira, que tem cerca 79% do curso integralizado, dois processos de equivalência e um de
flexibilização em andamento e defesa de TFC agendada para o dia 25 de setembro, solicitou cursar a
disciplina Laboratório de Controle Ambiental e não tem os pré-requisitos Física III e Tratamento de Água.
A UFJF não permi�u que a discente permanecesse no estágio por conta da pandemia, então o cenário
mais favorável para a mesma seria formar em 2021.1; (iii) a aluna Carolina Amaral tem cerca de 73% do
curso integralizado, tem processos de equivalência e flexibilização, mas mesmo assim não a�nge 80%, e
solicitou cursar a disciplina Laboratório de Controle Ambiental sem possuir qualquer dos pré-requisitos.
Determinou-se que a coordenação irá enviar um o�cio ao Departamento de Engenharia Sanitária e
Ambiental para consultá-lo quanto ao que fazer, à luz do RAG e do ERE, mas não serão enviados casos de
alunos que não possam ser considerados formandos. Aprovado por unanimidade. A profª Ta�ana
perguntou se tem alguma situação de quebra de pré-requisito no 1º período que, por questões de
acolhimento, tenha sido discu�da nas comissões da Prograd para o caso de não haver oferta de alguma
disciplina do período em questão. O Presidente respondeu que não e informou que, apesar de aprovada
a nova redação do RAG, o CGCO ainda não fez as alterações necessárias. O prof. Edgar sugeriu montar o
quadro antes sugerido com as especificidades de cada matéria. V. Assuntos gerais. A acadêmica Laís fez
três ques�onamentos: (i) se o LAQUA está em funcionamento para TFC e para IC; (ii) se quem cursou
Tecnologias de Materiais de Construção Civil na Arquitetura precisa pedir equivalência; e (iii) quando será
a colação de 2020.1. O prof. Edgar respondeu que ainda não foi aprovado o retorno de laboratório para
nenhuma a�vidade. A resolução que foi inicialmente discu�da - mas que ainda não foi aprovada - prevê
apenas a�vidades de projetos de pesquisa: (i) associados à Covid; (ii) com financiamento; e (iii) com
alunos de mestrado e de doutorado que estão na segunda metade do curso - por enquanto, está
descartada a volta aos laboratórios para iniciação cien�fica, graduação, TFC. O Presidente, em resposta
aos outros ques�onamentos da discente, disse que ainda não tem uma data definida para a colação de
grau e pediu à aluna que lhe um e-mail com a relação dos estudantes que estão nessa situação para que
ele verifique se já foi solicitada a equivalência ou não. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou
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encerrada a reunião. Eu, Jonathas Ba�sta Gonçalves Silva, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, dezoito de
setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Tavares Rodriguez, Professor(a), em 15/03/2021,
às 19:10, 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
15/03/2021, às 19:36, 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 Laís Silva Magalhães, Usuário Externo, em 15/03/2021, às
20:14, 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
16/03/2021, às 07:42, 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 16/03/2021,
às 09:07, 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 Sue Ellen Costa Bo�rel, Professor(a), em 16/03/2021, às
15:08, 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 17/03/2021,
às 10:45, 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
08/04/2021, às 14:07, 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 0302312 e o código CRC
CBF39CF9.

Referência: Processo nº 23071.923109/2020-39 SEI nº 0302312

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

