
 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 

AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA NO DIA 

DEZESSETE DE JULHO DE DOIS MIL E TREZE. 

No décimo sétimo dia do mês de julho de dois mil e treze, às quinze horas, reuniram-se no Laboratório 1 

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

Sarmento Procópio, Júlio César Teixeira, Otávio Eurico de Aquino Branco e Renata de Oliveira Pereira 3 

e os representantes discentes Lucas de Almeida Chamhum Silva e Wander Clay Pereira Dutra com o 4 

objetivo de realizar uma reunião ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental 5 

da UFJF. Enviaram justificativas de ausência os professores Afonso Celso de Castro Lemonge, Cezar 6 

Henrique Barra Rocha e Luiz Evaristo Dias de Paiva. Havendo número legal de presentes, o professor 7 

Júlio César Teixeira, coordenador do curso, declarou aberta a sessão. I- APROVAÇÃO DE ATA.  I.1 8 

Ata de 4 de junho de 2013. Ata aprovada sem correções. II- ORDEM DO DIA: II.1 Indicação do 9 

professor Luiz Evaristo Dias de Paiva para compor a Comissão de Avaliação do estágio probatório do 10 

professor Otávio Eurico de Aquino Branco. Indicação aprovada, com a adoção de rodízio na indicação 11 

de professores com estabilidade com assento no Colegiado para participar de outras Comissões de 12 

Avaliação de estágio probatório. II.2      Proc. 9.583/2013-61 – Alteração de ementa e programa da 13 

disciplina ESA001 – Introdução à Engenharia Sanitária e Ambiental com a inclusão do tema de 14 

Educação das Relações Étnico-Racias. Aprovada. II.3 Metodologia de Avaliação da disciplina ESA060 15 

- Trabalho Final de Curso I.  Foi deliberado que serão realizadas quatro sessões públicas de defesas dos 16 

trabalhos no período entre os dias dois e cinco de setembro, no período da tarde. As bancas 17 

examinadoras serão constituídas por até três docentes que lecionam para o curso. As apresentações dos 18 

formandos serão de até quinze minutos, com arguição por parte da Banca Examinadora de até quinze 19 

minutos. Ficou decidido, ainda, que os alunos apresentarão seus trabalhos em Power Point e estarão 20 

dispensados neste semestre da apresentação do trabalho na forma escrita. II.4 Votação do Regulamento 21 

Acadêmico de Graduação – RAG: a) Regulamentação do acompanhamento discente por cada 22 

Colegiado de Curso: foi decidido que o voto será contrário a proposta em discussão. A proposta do 23 

curso será uma regulamentação única para toda a Universidade Federal de Juiz de Fora. b) jubilamento 24 

por desempenho acadêmico insuficiente: foi decidido que o voto será favorável. c) punições para 25 

alunos da graduação: foi decidido que o voto será favorável. d) todos se comprometeram a contribuir 26 

na adequação no Projeto Pedagógico do Curso ao novo Regulamento Acadêmico de Graduação - RAG 27 

em até cento e oitenta dias a partir da sua publicação. II.5 Proc. 11.172/2013-16 – Alteração de pré-28 

requisito, ementa e programa da disciplina ESA050 – Tratamento de Águas. Relatora: professora 29 

Renata de Oliveira Pereira. Foi proposto como novos pré-requisitos da disciplina ESA050 – 30 

Tratamento de Águas as disciplinas ESA049 - Sistema de Abastecimento de Água Urbano e Rural e 31 

ESA073 - Princípios e Sistemas de Tratamento Biológico de Efluentes, além da exclusão da ementa e 32 

do programa da disciplina da parte referente ao tratamento de água de piscinas. Proposta aprovada e 33 

encaminhada ao Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental para manifestação. III. 34 

ASSUNTOS GERAIS: A professora Renata de Oliveira Pereira solicitou ajuda da Coordenação do 35 

Curso para aquisição de material de consumo para as aulas práticas da disciplina Laboratório de 36 

Controle Ambiental, programada para ser oferecida no próximo semestre letivo, a saber, o segundo 37 

período letivo de dois mil e treze, uma vez que a matriz financeira da unidade encontra-se zerada. A 38 

Coordenação do Curso vai tentar agilizar a compra junto à Direção da Faculdade de Engenharia, bem 39 

como vai solicitar esclarecimentos por escrito sobre a reforma na Faculdade de Engenharia que não 40 

segue a contento no que se refere ao Laboratório de Hidrosedimentologia e Qualidade da Água. Nada 41 

mais havendo a tratar, o senhor coordenador do curso agradeceu a presença de todos e deu por 42 

encerrada a reunião. Eu, Júlio César Teixeira, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, dezoito de julho de 43 

dois mil e treze. 44 
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