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

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE

No vigésimo segundo dia do mês de julho 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),  Samuel Rodrigues Castro, Sue Ellen Costa Bo�rel, Luiz Evaristo Dias de Paiva 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 fez os seguintes informes: I. No dia 20 de julho, ocorreu a primeira reunião do Congrad feita
de forma remota, na qual foram discu�dos: (i) a Resolução nº 24/2020-Consu, que trata da possibilidade
de orientação e defesa do TCC feita remotamente foi aprovada, porém, para que seja implementada,
ainda é necessário que a Prograd e a Proplan estabeleçam um roteiro para garan�r a publicidade da
defesa e a definição dos procedimentos tecnológicos – tão logo esse documento esteja liberado, o
Presidente o encaminhará para todos; (ii) ao final da reunião, a professora Maria Carmen, pró-reitora da
Graduação mencionou que serão retomadas as discussões sobre a curricularização da extensão, tema
estabelecido em uma minuta e solicitou a divulgação desse material nos fóruns competentes de cada
curso – o Presidente informou que já enviou para os membros do Colegiado do Curso e do NDE, para que
estes órgãos façam análises e sugestões de alteração, as quais ele levará para o Congrad. O Presidente
manifestou preocupação, pois esse tema é objeto de uma resolução federal de 2018 que tem 3 anos para
ser implementada e, até o momento, não se fala em prorrogação. Lembrou que, por ocasião da reforma
curricular, dois documentos a serem considerados, no mínimo, são as DCNs e a resolução que trata da
curricularização; (iii) com relação ao Ensino Remoto Emergencial (ERE), foram formadas, no Congrad,
comissões que darão suporte àquelas formadas no Consu. Segundo o professor Marcos Borges – diretor
da Faculdade de Engenharia -, até o final da presente semana as comissões do Congrad enviarão uma
proposta de texto para o Consu e, depois, as comissões do Consu, no prazo de 2 semanas, enviarão para
que o Congrad analise, uma minuta de resolução que tratará do ERE na UFJF. ORDEMDODIA: I.Avaliação
das propostas do NDE sobre perfil, competências e habilidades do egresso do curso de Engenharia
Ambiental e Sanitária. O Presidente fez a leitura do capítulo II, ar�go 3º, das diretrizes curriculares e, em
seguida, expôs na tela para que todos pudessem acompanhar a proposta do NDE para o perfil do egresso
e explicou que esse texto foi elaborado com base nas diretrizes curriculares. A acadêmica Laís ques�onou
o texto, pois entende que ele vai muito além daquilo que é oferecido hoje. O Presidente informou que foi
realizada uma pesquisa por meio do envio de um formulário on-line enviado por e-mail a 130 egressos, e
que obteve um retorno de pouco mais de 40 respostas; explicou que os graduados que permaneceram na
área acadêmica elogiaram a formação ob�da, já os que não foram para essa área reclamaram da falta de
alguns conhecimentos na parte técnica. Os resultados desta pesquisa foram considerados e agora o Curso
busca trabalhar para melhoria dos aspectos nega�vos e fortalecimento dos posi�vos. O Presidente
explicou, ainda, que o perfil do egresso explicita a formação desejada, mas não quer dizer
necessariamente que graduado saberá de tudo. A prof.ª Sue Ellen acrescentou que é normal formar com
certa insegurança e que ao longo do tempo, o que a pessoa precisa, ela busca. O prof. Samuel frisou que
uma parte do texto mostra que o profissional tem formação generalista e que a formação deve ser
con�nuada após o curso de graduação numa constante busca por conhecimento. O Presidente disse que
irá compar�lhar com todos o resultado da consulta feita aos egressos para um melhor entendimento do
que está sendo feito pelo NDE. Relembrou que o texto é uma proposta e que cabe ao Colegiado de Curso
aprová-la. Não havendo sugestões de alteração, a proposta de perfil do egresso do Curso de Engenharia
Ambiental e Sanitária foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. O Presidente leu
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os incisos dos ar�gos 4º e 5º, capítulo II, das diretrizes curriculares e expôs na tela a proposta do NDE
para as competências e habilidades necessárias para o egresso do curso. O acadêmico Pedro perguntou
de que forma esses textos influenciam na formação dos estudantes e qual o propósito desses
documentos. O Presidente explicou que na resolução das diretrizes curriculares, as competências
ganharam protagonismo, relacionando-se com a matriz curricular, visto que cada disciplina atenderá a
um ou mais incisos do texto analisado. As propostas apresentadas pelo NDE têm como principal função
ajudar a organizar o curso e, sendo aprovadas, compõem o PPC do curso, que tem que ser um
documento sempre atualizado e repensado. O Presidente colocou em votação inciso a inciso. Inciso I:
aprovado por unanimidade. A prof.ª Sue Ellen sugeriu outra redação para o inciso II: “analisar e
compreender os fenômenos �sicos, químicos e biológicos através do conhecimento de seus
fundamentos, podendo valer de modelos estabelecidos e/ou propostos, verificados e validados,
aplicando-os de maneira crí�ca”. Aprovado por unanimidade. A profa. Sue Ellen comentou que o texto do
inciso III está tratando de forma muito geral e ques�onou se as disciplinas ofertadas contemplam o que
diz respeito à viabilidade econômica. O Presidente explicou que existem duas disciplinas do 9º período
que podem trabalhar essa questão– Administração e Organização de Empresas e Planejamento e
controle de Obras - e que, quando se for discu�r a matriz curricular, pode-se acrescentar outras
disciplinas. Sugestão de texto para o inciso III: “conceber, projetar, adaptar e analisar empreendimentos,
sistemas, produtos (bens e serviços) e processos de Engenharia Ambiental e Sanitária e correlatos, por
meio de soluções cria�vas e inovadoras, com viabilidade técnica, econômica e ambiental”. Aprovado por
unanimidade.  O inciso IV “comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica, u�lizando
métodos e tecnologias disponíveis” foi aprovado por unanimidade. No inciso V, trocou-se “capazes” por
“capaz” e, após essa modificação, o texto foi aprovado por unanimidade. O inciso VI sofreu uma
modificação sugerida pela prof.ª Ta�ana: “conhecer e aplicar com é�ca a legislação e os atos norma�vos
inerentes à Engenharia Ambiental e Sanitária”. Aprovado por unanimidade. O inciso VII foi aprovado por
unanimidade com a seguinte redação: “aprender, de forma con�nua, autônoma e inves�ga�va, a lidar
com situações e contextos complexos, atualizando-se e contribuindo com os avanços da ciência, da
tecnologia e dos desafios da inovação”. A profa. Sue Ellen, quando da discussão do inciso VIII, expressou
preocupação com o termo “ciclo de vida” por ter um conceito muito amplo. O inciso VIII foi modificado e
aprovado por unanimidade com a seguinte composição: “atuar em fases do ciclo de vida dos processos
produ�vos, sistemas e produtos (bens e serviços), inclusive inovando-os”. O inciso IX foi aprovado por
unanimidade sem modificações. II. Assuntos gerais: A profa. Sue Ellen solicitou que, na próxima reunião,
seja inserido como item de pauta a deliberação da defesa do TFC dos alunos do professor Marconi, a
pedido do mesmo. O Presidente explicou que isso depende da Prograd e da Proplan. O Presidente
informou que nas próximas reuniões do NDE será construída uma proposta de matriz curricular. Será
sugerido ao NDE que os departamentos estejam envolvidos nessa proposta, cada membro do núcleo
encaminhará a discussão para seu departamento. 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 dois
de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Laís Silva Magalhães, Usuário Externo, em 03/12/2020, às
11:06, 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, Coordenador(a), em
03/12/2020, às 18:24, 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, Coordenador(a), em
15/12/2020, às 11:45, 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 Pedro Antônio Alves Fernandes, Usuário Externo, em
09/02/2021, às 17:42, 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 15/02/2021,
às 11:01, 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 Luiz Evaristo Dias de Paiva, Professor(a), em 16/02/2021,
às 09:22, 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 22/02/2021, às
10:31, 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 0217148 e o código CRC
DFDB0777.
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