
 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 

AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA NO DIA TRÊS 

DE ABRIL DE DOIS MIL E TREZE. 

No terceiro dia do mês de abril de dois mil e treze, às quinze horas e trinta minutos, reuniram-se no 1 

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

Celso Bandeira de Melo Ribeiro, Cezar Henrique Barra Rocha, Júlio César Teixeira, Otávio Eurico de 3 

Aquino Branco e Renata de Oliveira Pereira, e o representantes discente Lucas de Almeida Chamhum 4 

Silva com o objetivo de realizar uma reunião ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Sanitária 5 

e Ambiental da UFJF. Enviaram justificas de ausência os professores Afonso Celso de Castro Lemonge 6 

e Luiz Evaristo Dias de Paiva e o representante discente Wander Clay Pereira Dutra. Havendo número 7 

legal de presentes, o professor Júlio César Teixeira, coordenador do curso, declarou aberta a sessão. I- 8 

APROVAÇÃO DE ATA. Ata de dezessete de janeiro de dois mil e treze. Ata aprovada sem correções. 9 

II- ORDEM DO DIA: II.1 Comunicações do coordenador: O coordenador comunicou aos presentes 10 

que o horário das disciplinas para o próximo semestre letivo foi fechado no dia de hoje, sendo 11 

registrado agradecimento aos professores Afonso Celso de Castro Lemonge, Maria Helena Rodrigues 12 

Gomes, Márcio Marangon e Maurício Leonardo Aguilar Molina, chefes de departamento, que 13 

auxiliaram a Coordenação na confecção do horário, e a servidora Sônia Mâria Ferreira Azalim, pelo 14 

trabalho de conferência e compatibilização das diferentes disciplinas. II.2 Projeto de Resolução 10 – 15 

Flexibilização curricular no curso. Projeto de Resolução oriunda do NDE foi aprovada com algumas 16 

correções e a inclusão de um parágrafo que define que os casos omissos serão decididos pelo Colegiado 17 

do Curso. O número máximo de créditos concedidos a título de flexibilização curricular foi mantido em 18 

seis créditos eletivos ou noventa horas-aula eletivas. II.3 Aprovação ad referendum de mudança de 19 

creditação de três para quatro créditos nas disciplinas TRN051 – Sistema de Posicionamento Global e 20 

TRN054 – Geoprocessamento Aplicado às Ciências. Referendado. II.4 Análise dos projetos de 21 

Trabalho Final de Curso – TFC. Foram apresentados dezoito projetos de TFC. Os projetos foram lidos 22 

e aprovados individualmente, sendo que nenhum professor orientador ficou com mais de três 23 

orientações. II.5 Análise da situação de oferecimento das disciplinas do Departamento de Construção 24 

Civil: II.5.1 CCI042 – Desenho Auxiliado por Computador: serão oferecidas sete vagas no próximo 25 

semestre para atender aos formandos sob a responsabilidade do professor José Antônio Aravena Reyes, 26 

com previsão de normalização da oferta de vagas a partir do segundo semestre letivo de dois mil e 27 

treze. II.5.2 CCIXXX – Tecnologia de Materiais e Construção Civil: a disciplina foi aprovado pelo 28 

Conselho Setorial de Graduação - CONGRAD e já será oferecida no próximo semestre sob a 29 

responsabilidade da professora Thais Mayra de Oliveira. II.5.3 CCI048 – Programação e Controle de 30 

Obras: foi mantida a disciplina proposta no projeto de criação do curso, a ser lecionada conjuntamente 31 

com o curso de Engenharia Civil, sob a responsabilidade do professor Mário Nalon de Queiróz. II.6 32 

Oferecimento da disciplina ESA058 – Laboratório de Controle Ambiental. Devido aos atrasos na obra 33 

do Laboratório, a disciplina não será oferecida no próximo semestre, tendo sido reprogramada para o 34 

décimo período do curso, ou seja, no segundo semestre letivo de dois mil e treze. III- ASSUNTOS 35 

GERAIS: III.1 O professor Celso Bandeira de Melo Ribeiro comunicou aos presentes que irá se afastar 36 

da Universidade Federal de Juiz de Fora para pós-doutorado nos Estados Unidos da América no 37 

período entre maio de dois e treze e maio de dois mil e quatorze, motivo pelo qual comunicou que está 38 

deixando o Colegiado. Agradeceu aos presentes a oportunidade do convívio ao longo dos últimos três 39 

anos. III.2 O professor Otávio Eurico de Aquino Branco comunicou que a oferta de vagas de estágios 40 

vem aumentando desde dois mil e doze, mas faltam cinco vagas para alunos da turma de dois mil e 41 

nove. Assim, pediu aos presentes que, no caso de surgimento de vagas de estágio, priorizem a 42 

indicação de alunos que não realizaram o estágio obrigatório curricular. Nada mais havendo a tratar, o 43 

senhor coordenador do curso agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Júlio 44 

César Teixeira, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, sete de abril de dois mil e treze. 45 


