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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 VINTE E QUATRO DE NOVEMBRO DE 

DOIS MIL E VINTE.

No vigésimo quarto 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, 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 perguntou se poderia
incluir o seguinte item na pauta: “Referendar a consulta eleitoral da Coordenação do Curso de
Engenharia Ambiental e Sanitária”. Os presentes concordaram. ORDEM DO DIA: I.   I. Apreciação dos
planos departamentais. O Presidente informou que os planos foram enviados na úl�ma sexta-feira e que,
a par�r disso, o horário do semestre 2020.3 foi montado – conforme se observou na tela compar�lhada.
O Curso teve maior impacto na oferta de vagas do departamento de Física: (i) FIS122, cujas vagas serão
disponibilizadas apenas para calouros; (ii) FIS073, de 60 vagas solicitadas, conseguiu-se 44. O Presidente
explicou que uma maneira de atenuar essa queda no número de vagas será orientar os alunos a cursarem
Tópicos Especiais de Física I e II, considerando que essas disciplinas juntas possuem equivalência
automá�ca com FIS073 e que foram ofertadas 15 vagas para o curso em cada uma delas. O Presidente
analisou um período por vez, com foco nos períodos pares, uma vez que o curso é anual. Comunicou que
os Departamentos de Ciência da Computação e de Mecânica aplicada e Computacional, até a manhã do
presente dia, não haviam lançado seu plano departamental. No quarto período houve uma alteração na
disciplina Expressão Gráfica, que não é mais ofertada para a Engenharia Ambiental. Em conversa com o
professor Marcos Borges, ficou combinado que ele ministrará a disciplina da Engenharia de Produção,
EPD047, que já possui equivalência com Desenho Auxiliado por Computador para os alunos da
Engenharia Ambiental e Sanitária, sendo esta uma medida emergencial. Serão ofertadas 30 vagas. O
Presidente perguntou à profª. Sue Ellen se foi feito contato com o CGCO para associar novamente a
disciplina de Mecânica dos Fluidos. A profª. Sue Ellen respondeu-lhe que ainda fará esse contato. O
Presidente esclareceu aos presentes que os alunos desse período que cursaram Mecânica dos Fluidos
Teórica terão o status “aprovado” e, no histórico, terão uma observação de que está pendente, uma vez
que a parte prá�ca não foi ofertada. Quando esta for ofertada, o aluno poderá cursar a disciplina e, a
par�r do momento que for aprovado, o histórico será corrigido automa�camente. A par�r de 2020.3, a
parte prá�ca será ofertada. A profª. Sue Ellen perguntou sobre como se dará futuramente a condução do
plano departamental para oferta de parte teórica e prá�ca, se terá algum semestre adicional, uma vez
que algumas prá�cas não foram ofertadas, ficando atrasadas. O Presidente explicou que a situação está
sendo discu�da para ser levada ao Congrad. A acadêmica Laís perguntou se, no semestre 2020.3, haverá
mais vagas para a parte prá�ca. O Presidente respondeu-lhe que, por enquanto não, mas que pode haver
uma mudança no plano, prevista para o dia 4 de dezembro, a par�r de entendimento entre o curso e o
departamento e pediu-lhe que levasse aos alunos a informação de que está sendo discu�da na Prograd a
possibilidade de um semestre alterna�vo. O prof. Luiz Evaristo se colocou à disposição do departamento
e da coordenação e diz que, pelo fato de a disciplina estar sendo oferecida remotamente, não há
problemas na limitação do número de vagas nas suas turmas de Mecânica dos Fluidos Prá�ca. A
profª.Sue Ellen comprometeu-se a conversar com os professores envolvidos. Na sequência, o Presidente
informou que, no sé�mo período, será ofertada a disciplina CCI056 – Tecnologia de Materiais e
Construção Civil, uma vez que esta não foi ofertada em 2020.1. Sobre as disciplinas ele�vas, o Presidente
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chamou atenção para as matérias do PEC, pois os calendários da graduação e da pós-graduação estão
diferentes. As disciplinas do PEC terão início no dia 4 de dezembro e a matrícula para a graduação será de
1º a 3 de dezembro. Os planos e o horário foram aprovados por unanimidade. II. Referendar a consulta
eleitoral da Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. O Presidente explicou que seu
mandato e o do prof. Samuel encerrar-se-á no dia 2 de dezembro. A par�r da formação da comissão
eleitoral, a chapa única dos professores Samuel e Fabiano se inscreveu, e a consulta eleitoral foi realizada
no dia 12 de novembro. A chapa recebeu 100% dos votos válidos. A consulta eleitoral foi referendada
pelos presentes. O prof. Luiz Evaristo, presidente da comissão eleitoral, informou que, no dia 20 de
novembro, encaminhou por e-mail toda a documentação referente ao processo eleitoral ao diretor
Marcos Borges. III. Apreciação da ata de defesa de TFC I. Esse item de pauta foi re�rado por ausência de
quórum para votação. IV. Assuntos gerais. O Presidente agradeceu ao colegiado pois esta foi sua úl�ma
reunião como coordenador do curso. O prof. Luiz Evaristo parabenizou os professores Jonathas e Samuel
pelo trabalho à frente da coordenação nos úl�mos três anos. O prof. Samuel também agradeceu e disse
que espera dar con�nuidade ao trabalho desenvolvido pelo prof. Jonathas. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente declarou encerrada a reunião. Eu, Jonathas Ba�sta Gonçalves Silva, lavrei a presente ata. Juiz
de Fora, vinte e quatro de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jonathas Ba�sta Gonçalves Silva, Professor(a), em
25/05/2021, às 09:21, 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 25/05/2021,
às 10:43, 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 25/05/2021, às
12:19, 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 25/05/2021,
às 13:21, 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
09/06/2021, às 08:45, 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 Sue Ellen Costa Bo�rel, Professor(a), em 09/06/2021, às
13:01, 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 0367879 e o código CRC
294DAA68.
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