
 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E 

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

FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUATORZE. 

No sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às dezessete horas, reuniram-se na Sala da 1 

Congregação da Faculdade de Engenharia da UFJF os professores Cézar Henrique Barra Rocha, Júlio 2 

César Teixeira, Luiz Evaristo Dias de Paiva e Otávio Eurico de Aquino Branco com o objetivo de 3 

realizar uma reunião ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFJF. 4 

Por erro da Coordenação do Curso no ato de convocação dessa reunião, não foram convocados os 5 

professores Afonso Celso de Castro Lemonge, Aline Sarmento Procópio, Renata de Oliveira Pereira e 6 

o representante discente Israel de Almeida Nogueira, motivo pelo qual esses membros do Colegiado do 7 

Curso não compareceram à reunião. Havendo número legal de presentes, o professor Júlio César 8 

Teixeira, coordenador do curso, declarou aberta a reunião. I- APROVAÇÃO DE ATA:  I.1 Ata de 14 9 

de novembro de 2013. Ata aprovada. II- ORDEM DO DIA: II.1 Análise de dez projetos de Trabalho 10 

Final de Curso I. Foram aprovados os projetos dos seguintes acadêmicos sem condicionantes: Gabriela 11 

Delgado de Almeida, Isabela Salgado de Oliveira, Lariza dos Santos Azevedo, Lucas de Almeida 12 

Chamhum Silva, Luísa Santana Marques, Luiza Marchito Orlando, Samanta Ferreira Bortoni e 13 

Verônica Silveira de Andrade. Ainda, foram aprovados os projetos dos seguintes acadêmicos com 14 

condicionantes: Nicole Hastenreiter Rocha e Raquel Heringuer de Deus Rosa, sendo dado um prazo de 15 

20 dias para adequações. II.2 Discussão de metas para 2014: O coordenador do curso propôs um 16 

conjunto com dez metas para o curso no ano de 2014, a saber: Meta 1: Realizar a adequação curricular 17 

do PPC às normas dispostas no novo Regulamento Acadêmico de Graduação da UFJF (art. 82), de 18 

forma participativa, até junho de 2014. Meta 2: Colocar em funcionamento os novos laboratórios do 19 

curso até dezembro de 2014. Meta 3: Atingir o conceito 4 (quatro) para o curso no ENADE 2014. 20 

Meta 4: Reduzir gradualmente a taxa de repetência por nota para 15% dos alunos matriculados nas 21 

disciplinas do curso na Faculdade de Engenharia, excluído os alunos com matrícula trancada e os 22 

alunos reprovados por infrequência, até dezembro de 2014. Meta 5: Reduzir gradualmente a taxa de 23 

evasão anual do curso para 5% dos alunos matriculados até julho de 2014. Meta 6: Divulgar entre os 24 

alunos a possibilidade de que 50% do total de créditos eletivos exigidos para a graduação podem ser 25 

obtidos em programas de flexibilização curricular por meio de ações contínuas até dezembro de 2014. 26 

Meta 7: Fomentar a ampliação da oferta de estágios para 20 vagas anuais como parte da formação em 27 

Engenharia Ambiental e Sanitária até dezembro de 2014. Meta 8: Ampliar ações de orientação aos 20 28 

acadêmicos que retornarão do Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) em julho de 2014, além de 29 

incentivar à mobilidade estudantil visando o envio de dez estudantes para o exterior até setembro de 30 

2014. Meta 9: Ampliar o processo de avaliação interna do curso até dezembro de 2014. Meta 31 

10: Consolidar o Trabalho Final de Curso como atividade de síntese e integração de conhecimentos até 32 

dezembro de 2014. Após amplo debate acerca de cada uma das metas propostas, as dez metas foram 33 

aprovadas pelo Colegiado do Curso. III- ASSUNTOS GERAIS: III.1 O coordenador do curso, Júlio 34 

César Teixeira, comunicou que, no primeiro semestre letivo de 2014, as disciplinas CCI042 - Desenho 35 

Auxiliado por Computador e ESA058 - Laboratório de Controle Ambiental não serão oferecidas por 36 

falta de laboratórios na Faculdade de Engenharia. Foi discutido a necessidade de continuar os esforços 37 

junto à Direção da Faculdade de Engenharia e a Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA), 38 

respectivamente, no sentido de realizar a compra de computadores necessários para as aulas da 39 

disciplina CCI042 - Desenho Auxiliado por Computador e a conclusão das obras do laboratório 40 

necessário à disciplina  ESA058 - Laboratório de Controle Ambiental, no primeiro galpão da Faculdade 41 

de Engenharia. Nada mais havendo a tratar, o senhor coordenador do curso agradeceu a presença de 42 

todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Júlio César Teixeira, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, oito de 43 

fevereiro de dois mil e quatorze. 44 


