
 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 

AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA NO DIA 

QUATORZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E TREZE. 

No décimo quarto dia do mês de novembro de dois mil e treze, às dezesseis horas, reuniram-se na Sala 1 

da Congregação da Faculdade de Engenharia da UFJF os professores Afonso Celso de Castro 2 

Lemonge, Aline Sarmento Procópio, Júlio César Teixeira e Luiz Evaristo Dias de Paiva e o 3 

representante discente Israel de Almeida Nogueira com o objetivo de realizar uma reunião ordinária do 4 

Colegiado do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF. Enviaram justificativas de ausência 5 

os professores Otávio Eurico de Aquino Branco e Renata de Oliveira Pereira. Havendo número legal de 6 

presentes, o professor Júlio César Teixeira, coordenador do curso, declarou aberta a reunião. I- 7 

APROVAÇÃO DE ATA:  I.1 Ata de um de outubro de dois mil e treze. Ata aprovada sem correções. 8 

II- ORDEM DO DIA: II.1 Reforma curricular do curso. O coordenador do curso, Júlio César Teixeira, 9 

comunicou a todos que o Núcleo Docente Estruturante – NDE, na condição de órgão consultivo, abriu 10 

as discussões sobre a reforma curricular obrigatória do curso no dia vinte e nove de outubro de dois e 11 

treze, a ser implementada em cento e oitenta dias após a publicação do novo Regulamento Acadêmico 12 

de Graduação – RAG pelo pró-reitor de Graduação, professor Eduardo Magrone. O professor Júlio 13 

César Teixeira esclareceu que o Núcleo Docente Estruturante – NDE está em contato com os 14 

departamentos que oferecem disciplinas para o curso buscando construir uma proposta que viabilize 15 

uma melhoria contínua da qualidade do ensino. No entanto, a decisão final sobre a reforma curricular é 16 

do Colegiado do Curso nos termos do art. 28 do Regimento Geral da Universidade Federal de Juiz de 17 

Fora. II.2 Mudança do caráter da disciplina MAC010 – Mecânica, com quatro créditos, de disciplina 18 

obrigatória em disciplina eletiva. Após discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade. II.3 Troca 19 

da disciplina obrigatória MAC002 – Resistência dos Materiais I, com quatro créditos, por MAC015 – 20 

Resistência dos Materiais com equivalência entre as disciplinas. O professor Afonso Celso de Castro 21 

Lemonge explicou que a disciplina Resistência dos Materiais I tem um enfoque mais voltado para as 22 

necessidades dos cursos de Engenharias Civil e Engenharia Mecânica, enquanto a disciplina 23 

Resistência dos Materiais, com conteúdos que englobam tópicos de Mecânica, Resistência dos 24 

Materiais I e Análise Estrutural I, é mais indicada para a Engenharia Sanitária e Ambiental, além da 25 

disciplina já ser oferecida para a Engenharia de Produção e a Engenharia Elétrica, curso diurno. Após 26 

discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade. III- ASSUNTOS GERAIS: III.1 O professor 27 

Luiz Evaristo Dias de Paiva solicitou que a disciplina Engenharia de Sedimentos seja oferecida 28 

futuramente nas segundas e quartas-feiras, na parte da manhã. O professor Luiz Evaristo Dias de Paiva 29 

solicitou ainda que a disciplina Mecânica dos Fluidos seja oferecida no próximo semestre nas terças e 30 

quintas-feiras, de oito às dez horas. O professor Luiz Evaristo Dias de Paiva registrou sua satisfação 31 

com a atual turma de Engenharia de Sedimentos. III.2 Em relação ao tamanho das turmas, discutiu-se 32 

que o número máximo de alunos por turma teórica será de sessenta alunos. Nada mais havendo a tratar, 33 

o senhor coordenador do curso agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Júlio 34 

César Teixeira, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, quinze de novembro de dois mil e treze. 35 


