
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 

AMBIENTAL E SANITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

REALIZADA NO DIA OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

No oitavo dia do mês de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se na 

sala de Reuniões do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental os professores 

Jonathas Batista Gonçalves Silva, Samuel Rodrigues Castro, Celso Bandeira de Melo 

Ribeiro, Edgard Henrique Oliveira Dias, Sue Ellen Costa Bottrel e Alessandro Salles 

Carvalho.  Estava também presente a representante discente Emília Marques Brovini. O 

professor Alexandre Cury e a discente Fernanda Deister justificaram as ausências. 

Havendo número legal de presentes, o professor Jonathas, coordenador do curso, 

agradeceu pela presença de todos e declarou aberta a reunião. I- ORDEM DO DIA: 

I.1- Aprovação das atas: as atas das reuniões realizadas nos dias 6 de abril às 13:30 h; 

6 de abril às 14:00 h e 16 de abril foram aprovadas; I.2 - Aprovação da Minuta de 

Resolução da Comissão Orientadora de Estágios (COE) do curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária: o professor Jonathas informou que foi realizada no dia 21 de 

maio do ano corrente uma reunião do núcleo docente estruturante do curso onde foi 

apreciada a proposta de minuta da COE encaminhada pelo colegiado. A seguir o 

professor apresentou as alterações no texto sugeridas pelo NDE; a sugestão de maior 

relevância foi o aumento da carga horária integralizada para realização do estágio não 

obrigatório, passando para 1.440 horas. Todos os presentes no colegiado concordaram 

com o texto enviado pelo NDE e, portanto, a minuta da resolução foi aprovada por 

unanimidade. I.3 – Agenda da reforma curricular: o professor Jonathas informou que 

no dia 21 de maio, na reunião do NDE, foi apresentado uma proposta de mecanismos 

norteadores para a reforma, a saber: redução da taxa de evasão, aprendizagem ativa, 

avaliação periódica do curso, articulação da graduação com a pós-graduação, 

fortalecimento da extensão, perfil do egresso, disciplinas integradoras. O NDE avaliou 

de maneira satisfatória os mecanismos adotados, mas existe a necessidade de trabalhar 

melhor esta matéria. Viu-se também a necessidade de aguardar a aprovação das 

diretrizes para maior avanço da reforma. I.4 – Normatização do TFC: O professor 

Jonathas abordou sobre a necessidade de normatizar os trabalhos finais de curso, pois 

hoje tem-se aprovados trabalhos com diversos formatos. Foi construída uma comissão 

constituída pelos professores Edgard, Samuel e Sue Ellen para a elaboração de uma 

minuta normativa do TFC. Foi proposta uma data de envio de uma primeira versão para 

o mês de setembro. II - Assuntos Gerais: O professor Samuel apresentou o 

requerimento de matrícula na disciplina ESA060 dos alunos Wesley Pereira Penna e 

Victória Abrahão F. e Silva, alegando que foi necessária a alteração do conteúdo do 

trabalho proposto. Todos os presentes concordaram com a nova proposta de trabalho 

apresentada. Nada mais havendo a tratar, o senhor coordenador do curso agradeceu a 

presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Jonathas Batista Gonçalves Silva, 

lavrei a presente ata. Juiz de Fora, oito de junho de 2018. 

 

 


