
 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E 

SANITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA NO DIA 

QUATORZE DE MAIO DE DOIS MIL E QUATORZE. 

No décimo quarto dia do mês de maio de dois mil e quatorze, às quinze horas, reuniram-se no 1 

Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica da Faculdade de Engenharia da UFJF os professores 2 

Afonso Celso de Castro Lemonge, Aline Sarmento Procópio, Júlio César Teixeira, Luiz Evaristo Dias 3 

de Paiva, Otávio Eurico de Aquino Branco e Renata de Oliveira Pereira e os representantes discentes  4 

Ana Beatriz Fernandes Ferreira, Driely Celestino da Costa e Israel de Almeida Nogueira, tendo como 5 

convidada a discente Taíza dos Santos Azevedo. Havendo número legal de presentes, o professor Júlio 6 

César Teixeira, coordenador do curso, declarou aberta a reunião. I- APROVAÇÃO DE ATA:  I.1 Ata 7 

de vinte e nove de abril de dois mil e quatorze. Ata aprovada sem correções. II- ORDEM DO DIA: 8 

II.1 Segunda discussão da Reforma Curricular: projeto aprovado no Núcleo Docente Estruturante – 9 

NDE e modificado em primeira discussão pelo Colegiado do Curso no dia vinte e nove de abril de dois 10 

mil e quatorze. Inicialmente, foi retomada a discussão do estágio curricular supervisionado. A proposta 11 

oriunda do Núcleo Docente Estruturante – NDE propõe que atividades de extensão, de monitoria e de 12 

iniciação científica na educação superior desenvolvidas pelo estudante poderiam ser comparadas ao 13 

estágio curricular supervisionado, desde que não tenham sido utilizadas como atividades para a 14 

flexibilização curricular. Após longo debate, foi proposta a exclusão desta proposta do texto-base, ou 15 

seja, no curso continuará sendo obrigatória a realização de estágio curricular supervisionado em 16 

empresas, não podendo essa atividade - estágio curricular supervisionado - ser substituída por nenhuma 17 

outra. Proposta aprovada. A seguir, foi solicitada a correção da ementa da disciplina ESAX15 – 18 

Engenharia de Irrigação. Proposta aprovada. Dando prosseguimento à discussão, foi solicitada a 19 

inclusão da carga horária da disciplina ESA039 – Tópicos Especiais III no Projeto Pedagógico do 20 

Curso. O coordenador do curso esclareceu que a carga horária é de 45 horas-aula e que a ementa é 21 

aberta, visando o oferecimento de conteúdos curriculares não constantes do rol de disciplinas eletivas. 22 

Após os esclarecimentos, a proposta foi aprovada. Ainda, foi solicitada mudança no item VIII. Reoferta 23 

de Disciplinas, a saber, inclusão do texto “não sendo vedado o oferecimento das disciplinas duas vezes 24 

por ano a critério dos departamentos”. Proposta aprovada. No rol dos conteúdos específicos, foi 25 

sugerida a inclusão do conteúdo Física da Atmosfera com uma única disciplina, a saber: “VI – Física da 26 

Atmosfera = 60 horas-aula (ESA066 – Introdução à Climatologia e Poluição Atmosférica)”. Proposta 27 

aprovada. Seguindo, foi proposta a revisão dos dezessete itens constantes da proposta oriunda do 28 

Núcleo Docente Estruturante do curso - NDE para a flexibilização curricular com sua redução para 29 

quinze itens com a exclusão dos itens “grupo de estudo” e “atividade cultural”. Proposta aprovada.  30 

Ainda, o professor Luiz Evaristo Dias de Paiva sugeriu a mudança dos pré-requisitos da disciplina 31 

ESA052 – Engenharia de Sedimentos dos atuais ESA047 – Hidrologia e TRN056 – Geologia 32 

Ambiental para os novos pré-requisitos ESA047 – Hidrologia e ESA024 – Hidráulica Geral. Proposta 33 

aprovada. A seguir, o senhor coordenador do curso propôs que o novo Projeto Pedagógico do Curso – 34 

PPC só entre em vigor no primeiro semestre letivo de dois mil e quinze por dois motivos: primeiro, 35 

para conceder um prazo de seis meses para que os acadêmicos do curso se adequem às mudanças 36 

curriculares propostas no novo PPC, e segundo, tendo em vista o período eleitoral na Universidade, 37 

com eleição para Reitoria, o Conselho Setorial de Graduação – CONGRAD, a quem compete a 38 

aprovação final da proposta do novo PPC, tem tido dificuldade de obter quórum para suas reuniões. 39 

Proposta aprovada. Finalizando, o coordenador do curso perguntou aos presentes se havia mais 40 

sugestões de mudanças no Projeto Pedagógico do Curso – PPC. Não sendo feita qualquer sugestão, o 41 

senhor coordenador colocou o texto corrigido em votação, sendo o texto corrigido aprovado por 42 

unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor coordenador do curso agradeceu a 43 

presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Júlio César Teixeira, lavrei a presente ata. Juiz de 44 

Fora, trinta de maio de dois mil e quatorze. 45 


