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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 VINTE E NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E ONZE. Relação dos membros presentes a esta 3 
reunião: 4 
Antônio de Pádua Gouvêa Pascini 5 
Flávio de Souza Barbosa 6 
José Homero Pinheiro Soares 7 
Júlio César Teixeira 8 
Maria Carolina Silva Soares 9 
Otávio Eurico de Aquino Branco 10 
No vigésimo nono dia do mês de junho de dois mil e onze, às quinze horas e trinta minutos, reuniram-11 
se no Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica da Faculdade de Engenharia da UFJF os 12 
professores Antônio de Pádua Gouvêa Pascini, Flávio de Souza Barbosa, José Homero Pinheiro Soares, 13 
Júlio César Teixeira, Maria Carolina Silva Soares e Otávio Eurico de Aquino Branco com o objetivo de 14 
realizar reunião ordinária do núcleo docente estruturante do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental 15 
da UFJF. Antes de dar início à reunião, o professor José Homero Pinheiro Soares solicitou a inclusão 16 
de um item na pauta, a saber, o perfil do egresso do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da 17 
UFJF. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Havendo número legal de presentes para formação 18 
de quórum, o professor José Homero Pinheiro Soares declarou aberta a sessão. I-  APROVAÇÃO DE 19 
ATAS: I.1. Ata do dia 10 de maio de 2011. Ata aprovada por unanimidade. II-  COMUNICAÇÕES DA 20 
PRESIDÊNCIA: II.1- O professor José Homero Pinheiro Soares comunicou aos presentes que a 21 
disciplina EPD047 - Representação Gráfica II será lecionada pelo professor Marcos Martins Borges, do 22 
Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica, em substituição à disciplina CCI042 – Desenho 23 
Auxiliado por Computador, em função da negativa do Departamento de Construção Civil em oferecer a 24 
disciplina para o curso, conforme ofícios nos 02 e 03/2011- CCI-Feng.   II.2- O professor José Homero 25 
Pinheiro Soares também comunicou aos presentes que abriu o processo número 7.751/2011-80 no qual 26 
juntou documentos referentes à criação do curso reunidos pelo professor Júlio César Teixeira e pela 27 
Coordenação do Curso e encaminhou-o à Pró-Reitoria de Graduação da UFJF, sob responsabilidade do 28 
professor Eduardo Magrone, solicitando uma posição da Administração Superior da Universidade 29 
Federal de Juiz de Fora frente à negativa do oferecimento da disciplina CCI042 – Desenho Auxiliado 30 
por Computador, e a perspectiva do não oferecimento das disciplinas obrigatórias CCI040 – Tecnologia 31 
II: Técnicas Construtivas, do sétimo período, e CCI048 – Programação e Controle de Obras, do nono 32 
período. III-  ORDEM DO DIA: III.1. Sugestão de criação de comissão para proposta de reforma 33 
curricular do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF a ser encaminhada ao Colegiado do 34 
Curso. Após discussão, foi proposto que a comissão fosse composta pelos professores José Homero 35 
Pinheiro Soares, Júlio César Teixeira e Otávio Eurico de Aquino Branco. Colocada em votação, a 36 
proposta foi aprovada por unanimidade. III.2. Perfil do Egresso do Curso de Engenharia Sanitária e 37 
Ambiental da UFJF a ser encaminhado ao Colegiado do Curso. O professor José Homero Pinheiro 38 
Soares solicitou ao professor Júlio César Teixeira que apresentasse sua proposta para o perfil do 39 
egresso do curso. O professor Júlio César Teixeira fez a leitura do seguinte texto: “O Bacharel em 40 
Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF atua no planejamento, na gestão ambiental e na tecnologia 41 
sanitária e ambiental. Em sua atividade, projeta e acompanha a execução de infraestruturas, instalações 42 
operacionais e serviços de: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 43 
manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e urbanização. Avalia e 44 
analisa os impactos ambientais de empreendimentos nos ecossistemas naturais e propõe ações de 45 
preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. Coordena e supervisiona equipes de 46 
trabalho, realiza pesquisa científica e tecnológica e estudos de viabilidade técnico-econômica; executa 47 
e fiscaliza obras e serviços técnicos; efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. 48 
Em sua atuação, considera a ética, a segurança, a legislação e os impactos sócio-ambientais”. Colocada 49 
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em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. IV - ASSUNTOS GERAIS: IV.1. O professor 50 
Júlio César Teixeira solicitou ao professor José Homero Pinheiro Soares que encaminhe para o diretor 51 
da Faculdade de Engenharia com, no mínimo, trinta dias de antecedência do término do atual mandato 52 
da Coordenação do Curso, os nomes de dois docentes e de um aluno do curso para compor a Comissão 53 
Eleitoral para Eleição de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Sanitária e 54 
Ambiental da UFJF para o triênio 2011-2014, para que sejam realizados os trâmites para a eleição. O 55 
diretor da Faculdade de Engenharia deverá oficializar por meio de portaria a Comissão Eleitoral. O 56 
professor José Homero Pinheiro Soares concordou com a sugestão e manifestou interesse de 57 
encaminhar os nomes com até sessenta dias de antecedência do término do atual mandato. Nada mais 58 
havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, 59 
Júlio César Teixeira, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, trinta de junho de dois mil e onze. 60 


