
 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E 

SANITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA NO DIA VINTE 

E NOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E QUATORZE. 

No vigésimo-nono dia do mês de abril de dois mil e quatorze, às quatorze horas e trinta minutos, 1 

reuniram-se na Laboratório De Mecânica dos Fluidos e Hidráulica da Faculdade de Engenharia da 2 

UFJF os professores Aline Sarmento Procópio, Júlio César Teixeira, Luiz Evaristo Dias de Paiva, 3 

Otávio Eurico de Aquino Branco e Renata de Oliveira Pereira e o representante discente  Israel de 4 

Almeida Nogueira. Justificaram as ausências os professores Afonso Celso de Castro Lemonge e Cezar 5 

Henrique Barra Rocha. Havendo número legal de presentes, o professor Júlio César Teixeira, 6 

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

fevereiro de dois mil e quatorze. Ata aprovada. II- ORDEM DO DIA: II.1 Relatório do segundo 8 

semestre letivo de 2013. Inicialmente, foi registrado que o curso possuía, ao final do segundo semestre 9 

letivo de dois mil e treze, seis vagas ociosas com uma taxa de ociosidade de 2,48%, estando abaixo da 10 

meta estipulada para dois mil e quatorze, de 4%. Registrou-se que, no segundo semestre de dois e treze, 11 

havia um número expressivo de alunos participando do Programa Ciência sem Fronteiras, a saber, vinte 12 

alunos, superando a meta proposta pelo Colegiado do Curso de três alunos por semestre ou seis alunos 13 

por ano. Quanto à formatura, registrou-se a primeira formatura do Curso de Engenharia Ambiental e 14 

Sanitária com nove formandos, com tempo médio de formação de cinco anos, no dia vinte e quatro de 15 

fevereiro de dois mil e quatorze. A taxa de reprovação por nota no segundo semestre de dois mil e treze 16 

nas disciplinas lecionadas pelos departamentos da Faculdade de Engenharia ficou em 5,36%, abaixo da 17 

meta de quinze por cento estipulada pelo Colegiado do Curso. O coordenador agradeceu o empenho de 18 

todos e renovou o pedido para que alunos e professores se empenhem para melhorar os índices obtidos 19 

no segundo semestre letivo de dois mil e treze. II.2 Apreciação de projeto de Trabalho Final de Curso 20 

(TFC). A professora Aline Sarmento Procópio apresentou um resumo da proposta de Trabalho Final de 21 

Curso intitulada “Avaliação microbiológica da qualidade do ar no interior da Biblioteca Central do 22 

câmpus Juiz de Fora da UFJF”, que será desenvolvido pelo acadêmico Henrique Pereira Fernandes, 23 

com a coorientação da professora Simone Jaqueline Cardoso. Após a apresentação, a proposta foi 24 

aprovada. II.3 Reforma Curricular: projeto aprovado no Núcleo Docente Estruturante - NDE. Os 25 

professores Otávio Eurico de Aquino Branco, Aline Sarmento Procópio e Luiz Evaristo Dias de Paiva 26 

apresentaram suas sugestões para o aprimoramento da proposta de Reforma Curricular do curso. Ao 27 

atingir o tempo de três horas de debates, a reunião foi encerrada. Ficou acertado que o tema voltará a 28 

ser discutido em reunião ordinária do Colegiado do Curso no mês de maio de 2014. Nada mais havendo 29 

a tratar, o senhor coordenador do curso agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 30 

Eu, Júlio César Teixeira, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, trinta de abril de dois mil e quatorze. 31 


