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RESOLUÇÃO CCESA 7, DE 15 DE MAIO DE 2012  

 

 

Estabelece princípios, objetivos e metas 

do Curso de Engenharia Sanitária e 

Ambiental da UFJF. 

 

O Colegiado do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, no uso de suas atribuições legais e regimentais. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º.  O Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF funcionará com 

base nos seguintes princípios: 

I – melhoria contínua da qualidade do ensino; 

II – formação para o mercado de trabalho, com ensino voltado para a prática 

profissional; 

III – promoção da sustentabilidade social, econômica e ambiental; 

IV – difusão dos princípios da equidade, da diversidade e da democracia; 

V – incentivo ao empreendedorismo e à inovação tecnológica; 

VI – valorização da cidadania, em todas as atividades do curso. 

 

Art. 2º.  São objetivos do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF: 

I - Obter o reconhecimento do curso junto ao Ministério da Educação. 

II - Revisar o Projeto Pedagógico do Curso envolvendo a comunidade do curso. 

III - Atingir elevados conceitos para o curso no ENADE. 

IV - Reduzir gradualmente a taxa de repetência por nota. 

V - Reduzir gradualmente a taxa de evasão anual do curso. 

VI - Assegurar créditos em atividades de flexibilização curricular. 



VII - Fomentar a ampliação da oferta de estágios como parte da formação. 

VIII - Ampliar ações de incentivo à mobilidade estudantil. 

IX - Implantar processo de avaliação interna do curso. 

X – Valorizar o Trabalho Final de Curso. 

 

Art. 3º.  São metas do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF: 

I - Obter o reconhecimento do curso junto ao Ministério da Educação até 

dezembro de 2012. 

II - Revisar o Projeto Pedagógico do Curso envolvendo toda a comunidade do 

curso até dezembro de 2012. 

III - Atingir os seguintes conceitos para o curso no ENADE: 
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IV - Reduzir gradualmente a taxa de repetência por nota para 15% dos alunos 

matriculados nas disciplinas da Faculdade de Engenharia até julho de 2014. 

V - Reduzir gradualmente a taxa de evasão anual do curso para 4% dos alunos 

matriculados até julho de 2014. 

VI – Assegurar 100% do total de créditos eletivos exigidos para a graduação 

em programas de flexibilização curricular até julho de 2014. 

VII - Fomentar a ampliação da oferta de estágios para 20 vagas anuais como 

parte da formação em Engenharia Sanitária e Ambiental até dezembro de 

2012. 

VIII - Ampliar ações de incentivo à mobilidade estudantil, em âmbito nacional e 

internacional, visando o envio de três estudantes para o exterior por ano até 

dezembro de 2013. 

IX - Implantar processo de avaliação interna do curso até dezembro de 2012. 

X - Consolidar o Trabalho Final de Curso como atividade de síntese e 

integração de conhecimentos até dezembro de 2013. 

 

Art. 4º.  Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Júlio César Teixeira 

Coordenador do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental 


