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ATA DA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENGENHARIA 1 
SANITÁRIA E AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA 2 
NO DIA DEZ DE MAIO DE DOIS MIL E ONZE. Relação dos membros presentes a esta reunião: 3 
Antônio de Pádua Gouvêa Pascini 4 
Flávio de Souza Barbosa 5 
José Homero Pinheiro Soares 6 
Júlio César Teixeira 7 
Maria Carolina Silva Soares 8 
Otávio Eurico de Aquino Branco 9 
No décimo dia de maio de dois mil e onze, às quatorze horas, reuniram-se no Laboratório de Mecânica 10 
dos Fluidos e Hidráulica da Faculdade de Engenharia, os professores Antônio de Pádua Gouvêa 11 
Pascini, Flávio de Souza Barbosa, José Homero Pinheiro Soares, Júlio César Teixeira, Maria 12 
Carolina Silva Soares e Otávio Eurico de Aquino Branco. Antes de dar início à reunião, o professor 13 
José Homero Pinheiro Soares convidou-me para participar da mesma, a fim de proceder à feitura da 14 
ata. Havendo número legal de presentes para formação de quórum, o professor Homero declarou aberta 15 
a sessão. O professor Homero, como coordenador do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, 16 
declarou instalado o Núcleo Docente Estruturante deste curso (NDE-ESA) e afirmou que a instituição 17 
deste núcleo e seu funcionamento são fundamentais para o reconhecimento do Curso realizado pelos 18 
avaliadores do MEC, já que tal funcionamento, representa cerca de 30% no cômputo geral da 19 
avaliação. Ademais, o apoio representado pelo Núcleo é absolutamente imprescindível para o processo 20 
de atualização, adequação e reformulação do plano pedagógico do Curso de Engenharia Sanitária e 21 
Ambiental em toda sua plenitude.  Afirmou ainda que a orientação contida na Resolução 17 do 22 
CONGRAD é de que sejam feitas, no mínimo, seis reuniões anuais. Além disso, seguindo as 23 
orientações da referida Resolução, ele, José Homero Pinheiro Soares, enquanto coordenador do Curso 24 
de ESA, será também o presidente deste núcleo. A seguir, o professor Homero esclareceu as 25 
competências dos regimentos do CONGRAD e do Colegiado.  O senhor presidente perguntou se havia 26 
alguma dúvida com relação ao Regimento, e o professor Júlio salientou que já no primeiro item do 27 
artigo 3º do Regimento do NDE-ESA há uma grande questão a ser resolvida: o perfil do egresso. O 28 
professor Júlio disse que há, entre os discentes, muitas dúvidas em relação a esse assunto, e julga 29 
necessária uma maior orientação nesse sentido. O professor Homero, lembrando-se da orientação 30 
constante da Resolução do CREA-CONFEA,  propôs fazer um convite a algum profissional daquele 31 
órgão para palestrar sobre esse tema e, assim, instruir os acadêmicos. O professor Pascini julga 32 
necessária maior conscientização, inclusive do corpo docente, por ser ele formador de opinião. O 33 
objetivo seria, além de preparar os professores para eventuais questionamentos acerca das atribuições 34 
do Engenheiro Sanitarista e Ambiental, o de fazê-los perceber que o enfoque dado às disciplinas por 35 
eles ministradas deverá ser diverso daquele que é dado para o curso de Engenharia Civil. A partir daí, o 36 
professor Homero acrescentou à sua proposta inicial o convite aos professores que lecionam para o 37 
curso de Engenharia Sanitária e Ambiental para participarem de uma reunião com vistas a esclarecê-38 
los. O professor Júlio informou que há, no curso de Engenharia de Produção, uma disciplina totalmente 39 
voltada para dirimir dúvidas de alunos em relação às competências que a eles, como profissionais, 40 
serão atribuídas. Além das discussões teóricas, há também exemplos práticos, que auxiliam os alunos a 41 
perceberem onde se enquadrarão no mercado de trabalho. O professor Júlio sugeriu a criação de uma 42 
disciplina que promova a integralização dos conhecimentos. O professor Otávio manifestou-se 43 
preocupado com o fato de o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental não possuir qualquer disciplina 44 
que prepare os acadêmicos do curso para lidar com as questões sociais que permearão suas atividades 45 
profissionais, e sugeriu que se promovessem trabalhos de apoio para proporcionar esse aprendizado, 46 
essa experiência aos acadêmicos. O professor Júlio perguntou se não seria mais proveitoso para os 47 
alunos, dadas as exigências do mercado, antecipar o estágio obrigatório, mas não possuía, naquele 48 
momento, opinião formada de qual período julgaria conveniente. O professor Homero disse que a inter-49 
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relação com as pessoas é de fato muito importante, mas como fazer acontecer? A professora Maria 50 
Carolina relatou sobre o trabalho que o professor Bruno Milanez, da Engenharia de Produção, 51 
desenvolve: trata-se de uma disciplina – Engenharia da Sustentabilidade I - em que ele ensina aos 52 
alunos a arte de intermediar conflitos; declarou que é extremamente produtivo por promover uma 53 
reflexão entre os mesmos. O professor Júlio sugeriu, então, que se buscasse conversar com esse 54 
professor para solicitar sua contribuição. Passando ao próximo item da pauta, o Presidente relatou o 55 
problema que está ocorrendo com a disciplina “Geologia Ambiental”, ministrada pelo professor 56 
Roberto Lopes Ferraz do Departamento de Transportes e Geotecnia, que possui, no CD-01 uma 57 
ementa, mas na prática ela está sendo lecionada com outro teor. Questionado, o referido professor disse 58 
que não há como introduzir o conteúdo de Geologia Ambiental sem antes contextualizar os alunos; por 59 
esse motivo, ele iniciou o curso com Geologia básica, de forma condensada, mas que, num 60 
determinado momento, irá contemplar a ementa proposta originalmente. O professor Júlio sugeriu que 61 
a coordenação do curso de ESA encaminhe um ofício à Chefia do Departamento de Transportes com a 62 
solicitação de alteração da ementa desta disciplina, proposta aceita pelo professor Homero. O professor 63 
Homero informou que, utilizando Processo de dispensa da referida disciplina a ele encaminhado, 64 
solicitou oficialmente ao professor Roberto Ferraz esclarecimentos sobre o assunto. Em seguida, o 65 
professor Homero passou a tratar do oferecimento da disciplina “Desenho Auxiliado por Computador” 66 
– CCI042 –, que deverá entrar em carga no próximo semestre letivo. O professor Homero relatou que, a 67 
fim de alertar o Departamento de Construção Civil sobre a demanda de vagas pelo ESA, enviou-lhes 68 
um ofício no início de fevereiro passado. Recebeu a resposta através de ofício em início de  abril,  de 69 
que não havia possibilidade de atender à solicitação da Coordenação com a justificativa de que essa 70 
disciplina não é mais da competência daquele Departamento e, por isso, não é possível o seu 71 
oferecimento. Devido a essa negativa, o professor Homero encaminhou à direção da Faculdade de 72 
engenharia, ofício cientificando-a do problema. O professor Marcos Martins Borges, vice-diretor, 73 
docente do Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica, ofereceu-se para ministrar a referida 74 
disciplina. O professor Hélio Antônio da Silva, diretor da Faculdade de Engenharia, prometeu uma 75 
solução. No item posterior, o professor Homero trouxe a solicitação de um aluno para mudar o pré-76 
requisito da disciplina “Física II”, voltando ao que era antes da reforma curricular: Física I e Cálculo I, 77 
ao invés dos atuais pré-requisitos: Física I e Cálculo II. O professor Júlio lembrou que a reforma foi 78 
justamente para tornar comuns os pré-requisitos a todas às Engenharias. Pedido indeferido. Com 79 
relação à disciplina “Química Ambiental”, o professor Homero esclareceu que os pré-requisitos 80 
necessários para cursá-la estão inadequados na grade do curso, pois o enfoque dado exige que se tenha, 81 
no mínimo, o conteúdo da disciplina Química Analítica IV. A professora Maria Carolina argumentou 82 
que essa é uma disciplina de extrema relevância para o curso, e que a mesma não deveria ser eletiva. O 83 
professor Homero, atendendo a um pedido do professor Otávio, leu a ementa dessa disciplina. O 84 
professor Júlio manifestou-se favorável à transformação de status de Química Ambiental, de eletivo 85 
para obrigatório, considerando válida a contratação de um professor com perfil de Engenheiro Químico 86 
para suprir essa necessidade do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. O professor 87 
Homero levará essa questão para o Departamento.  Com relação à disciplina “Libras”, ela não constará 88 
da grade, por se tratar de uma disciplina opcional. Essa disciplina já se encontra disponível no SIGA.  89 
O último item da pauta tratou do oferecimento da disciplina “Legislação e Direito Ambiental” no 90 
primeiro semestre letivo de 2012. O professor Homero já solicitou esse oferecimento ao Departamento 91 
de Direito, mas ainda não obteve resposta. O professor Júlio sugeriu que se tente novamente, pois o 92 
Curso de Direito aderiu recentemente ao Reuni, e conseguiu aumentar seu quadro de docentes. O 93 
professor Homero solicitou ao professor Júlio, e fará o mesmo pedido ao professor Fabiano Cesar 94 
Tosetti Leal, que o auxiliem a intermediar as novas negociações em torno do oferecimento da disciplina 95 
em pauta. O professor Flávio perguntou sobre a dinâmica das disciplinas “TFC I” e “TFC II”: são dois 96 
trabalhos distintos ou se referem a duas cadeiras para um mesmo trabalho? O professor Júlio esclareceu 97 
que se trata de duas cadeiras para um mesmo trabalho; ao fim da primeira etapa- 9º período - TFC I, o 98 
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aluno deverá apresentar um projeto e, na segunda etapa, - 10º período, TFC II, ele o executará. O 99 
professor Homero deixou agendada a próxima reunião do NDE-ESA: 29 de junho de 2011, às quinze 100 
horas e trinta minutos. O professor Júlio pediu aos presentes que trouxessem, para a próxima reunião, 101 
propostas acerca do perfil do egresso do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Nada mais 102 
havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, 103 
Sônia Maria Ferreira Azalim, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, dez de maio de dois mil e onze. 104 


