
 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 

AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA NO DIA 

DEZESSETE DE JANEIRO DE DOIS MIL E TREZE. 

No décimo sétimo dia do mês de janeiro de dois mil e treze, às quatorze horas e trinta minutos, 1 

reuniram-se na Sala da Congregação da Faculdade de Engenharia da UFJF os professores Afonso Celso 2 

de Castro Lemonge, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, Cezar Henrique Barra Rocha, Júlio César 3 

Teixeira, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Otávio Eurico de Aquino Branco e Renata de Oliveira Pereira, e 4 

o representante discente Wander Clay Pereira Dutra com o objetivo de realizar uma reunião ordinária 5 

do Colegiado do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF. Havendo número legal de 6 

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

APROVAÇÃO DE ATA. Ata da reunião do dia treze de novembro de dois mil e doze. Ata aprovada 8 

por unanimidade. II- ORDEM DO DIA: II.1. Aumento do número de vagas de ingresso no Curso de 9 

Engenharia Sanitária e Ambiental. O coordenador do curso, professor Júlio César Teixeira, esclareceu 10 

aos presentes que, por decisão do Conselho Superior da UFJF (Resolução CONSU n. 13/2012), o 11 

número de vagas de ingresso no Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental foi ampliado de 51 vagas 12 

anuais, em 2012, para 56 vagas anuais em 2013. Esclareceu, ainda, que a Coordenação do Curso não 13 

foi consultada sobre o aumento de vagas de ingresso e só ficou sabendo do fato por meio dos editais 14 

dos programas de ingresso após sua publicação. Após discussão, foi decidido enviar ofícios para a 15 

Direção da Faculdade e para a Pró-Reitoria de Graduação solicitando uma reavaliação da decisão 16 

tomada com o retorno, no programa de ingresso de 2014, ao número de ingressantes de 2012, ou seja, 17 

cinquenta e uma vagas. II.2. Relatório de reconhecimento do curso emitido pelo INEP – pontos fortes e 18 

fracos. Após leitura e discussão do relatório de reconhecimento do curso emitido em novembro de dois 19 

mil e doze, chegou-se aos seguintes pontos fortes: 1- A matriz curricular do Curso está em 20 

conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais; 2- a Coordenação do Curso possui excelente 21 

relacionamento com docentes e discentes; 3- os objetivos do Curso apresentam coerência com o perfil 22 

desejado do egresso; 4- o projeto do Curso apresenta de forma adequada as competências esperadas do 23 

egresso; 5- o Núcleo Docente Estruturante (NDE) atua ativamente na elaboração, consolidação e 24 

acompanhamento do Curso; 6- 80% do corpo docente são doutores e 95% atuam em tempo integral. 25 

Quanto aos pontos fracos do curso, foram identificados: 1- Não foi realizado estudo sobre o mercado 26 

de trabalho; 2- falta de disciplina obrigatória de Representação Gráfica; 3- falta de vagas de estágio; 4- 27 

não é possível observar melhorias em função de autoavaliação realizada pela Comissão Própria de 28 

Avaliação - CPA da UFJF; 5- pouca experiência profissional do corpo docente fora do magistério; 6- 29 

falta de laboratórios didáticos especializados para o Curso. II.3. Proposta do Departamento de 30 

Construção Civil de criação da disciplina Tecnologia de Materiais e Construção Civil, com 4 créditos, 31 

em substituição à disciplina obrigatória CCI040 – Tecnologia II: Técnicas Construtivas. Proposta 32 

aprovada por unanimidade. II.4. Proposta do Departamento de Construção Civil de criação da 33 

disciplina Fundamentos de Planejamento e Controle de Obras, com 3 créditos, em substituição à 34 

disciplina obrigatória CCI048 – Programação e Controle de Obras, com 4 créditos. Proposta aprovada 35 

por unanimidade. II.5. Proposta de mudança de ementa, programa e pré-requisitos da disciplina 36 

obrigatória DCC008 – Cálculo Numérico. Proposta formulada pelo Departamento de Ciência da 37 

Computação. A proposta, após a análise da exposição de motivos, foi aprovada por unanimidade. III- 38 

ASSUNTOS GERAIS: III.1. A professora Renata de Oliveira Pereira destacou a necessidade de fazer o 39 

levantamento do que falta em termos de equipamentos e insumos de primeira necessidade para colocar 40 

em funcionamento a disciplina ESA058 – Laboratório de Controle Ambiental, uma vez que já tiveram 41 

início as obras do Laboratório. A Coordenação assumiu o compromisso de auxiliar o Departamento de 42 

Engenharia Sanitária e Ambiental a obter os recursos necessários para o início das aulas em maio de 43 

dois mil e treze. Nada mais havendo a tratar, o senhor coordenador do curso agradeceu a presença de 44 

todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Júlio César Teixeira, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, quatro 45 

de março de dois mil e treze. 46 


