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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
REITORIA - FACENG - Coordenação do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENGENHARIA
AMBIENTAL E SANITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA REALIZADA NO DIA

DEZESSETE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE

No décimo dia do mês de junho de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se
virtualmente por meio do aplica�vo Google Meet, os professores Jonathas Ba�sta Gonçalves Silva
(presidente do NDE), Samuel Rodrigues Castro, Júlio César Teixeira, Maria Helena Rodrigues Gomes, Júlia
Righi de Almeida e Patrícia Habib Hallak. Havendo número legal de presentes, o professor Jonathas
agradeceu a presença dos membros, obteve a anuência de todos para a gravação da reunião e a declarou
aberta. ORDEM DO DIA: I- Estudo do perfil do egresso. O Presidente iniciou propondo as seguintes
opções de dinâmica: (i) discussão sobre as respostas dos egressos ao formulário enviado no final do ano
passado para buscar novos elementos ou (ii) ir direto para a construção do texto a par�r da proposta
enviada pelo prof. Júlio Teixeira. Todos concordaram com a primeira opção. O Presidente explicou que o
formulário enviado foi um ques�onário elaborado por ele, pelo prof. Samuel e pela TAE Sônia Azalim,
com o auxílio dos professores Fabiano Cesar Tose� Leal e Jordan Henrique de Souza, que aplicaram um
ques�onário aos egressos do curso de Engenharia Civil. O formulário foi enviado para os 130 egressos do
curso (total até o primeiro semestre de 2019) e obteve 43 respostas, o equivalente a 33% do total.
Passando à análise das respostas, o Presidente explicou, com relação à pergunta: “Você está exercendo
alguma a�vidade atualmente?”, que 19 estão atuando na área de formação, 11 estão estudando
(mestrado ou doutorado), 19 estão atuando fora da área de formação e 3 encontravam-se
desempregados. O Presidente chamou a atenção para as razões apontadas pelos que atuam fora de sua
área, quais sejam: proposta financeira mais vantajosa ou mercado saturado para engenheiros sanitaristas
e ambientais. A prof.ª Júlia manifestou-se surpresa com o fato de apenas 2 egressos declararem-se muito
sa�sfeitos com o aspecto financeiro, ainda mais porque um deles atua fora de sua área de formação. O
Presidente completou a informação dada pelo prof. Júlio: 15 atuam em empresas privadas, 7 em empresa
própria, 7 em órgãos públicos e 2 em empresas públicas. 15 atuam na área de Meio Ambiente, 4 na área
de Saneamento e 2 na área de Recursos Hídricos. O prof. Samuel salientou que 25% trabalham em
empresas próprias, o que demonstra que o perfil empreendedor já se encontra caracterizado nos
egressos do curso, e considera isso uma tendência. A prof.ª Maria Helena afirmou que a maioria dos
egressos que conhece são oriundos da Porte Empresa Jr., e acredita que as empresas juniores têm
favorecido o despertar empreendedor nos alunos. O Presidente informou que os egressos destacaram a
par�cipação nos segmentos como um dos pontos posi�vos do curso. O prof. Samuel concorda que a
Porte seja determinante para o empreendedorismo, uma vez que permite o trabalho prá�co. No entanto,
percebe que questões como inovação, tecnologia, procedimentos burocrá�cos, o desenvolvimento
propriamente dito com a indústria são ainda muito limitados. O Presidente informou que par�cipou,
juntamente com os professores Júlio Teixeira e Júlia Righi, de uma live do GET_ESA com o prof. Leandro
Campelo – Geografia, Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) –, na qual
ele falou de metodologias a�vas e, dentro disso, da importância da contextualização, dizendo se tratar de
uma forma de preparar o aluno para o mercado de trabalho por meio de  parcerias com empresas e do
desenvolvimento de trabalhos em conjunto com elas. O Presidente acredita que essa contextualização
configura um caminho interessante para se desenvolver competências e preparar melhor os discentes,
possibilitando-lhes contato com questões da vida real. Dando sequência ao ques�onário, alguns
discentes sinalizaram que a formação do curso não foi suficiente e apontaram como principais
problemas: a falta de visão de mercado; falta de associação dos conteúdos teórico-prá�cos; disciplinas
ele�vas que deveriam ter caráter obrigatório (Sistema de Informação Geográfica -SIG, Gestão de Projetos,
Licenciamento Ambiental e Legislação Ambiental). A prof.ª Maria Helena considera as disciplinas que
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envolvem GPS, Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto deveriam ser obrigatórias por serem
extremamente importantes. O Presidente manifestou concordância e disse que, estudando outras
matrizes curriculares, verificou que em todas SIG ou Geoprocessamento é obrigatória. A prof.ª Júlia disse
que os egressos se sentem muito preparados na parte acadêmica, que isso não é problema para o curso.
No entanto, lembrou que alguns deles indicaram que há necessidade de mais conteúdos de Química. O
prof. Júlio informou que o principal programa de pós-graduação na área de saneamento e meio ambiente
é o da UFMG, e lá eles consideram que os melhores alunos são os oriundos da UFV e da UFJF,
respec�vamente. O prof. Júlio considera que essa qualidade é possível de ser comprovada pelo êxito dos
egressos em processos de seleção para ingresso nos programas de pós-graduação. O Presidente, diante
da concordância de todos com relação à importância da disciplina SIG para o curso de EAS, disse que é
necessário encontrar a formas de oportunizar sua oferta: via departamento de Transportes e Geotecnia,
via departamento de Geociências ou se o ESA terá condições de atender a essa demanda. Prosseguindo
com o ques�onário, o presidente acrescentou que outro ponto nega�vo apontado pelos egressos se
refere à carga horária do curso: i) o número de horas de estágio é insuficiente; (ii) visão de mercado de
trabalho limitada; (iii) visão acadêmica excessiva; (iv) necessidade de abordar novas tecnologias. Quanto
aos aspectos posi�vos, o Presidente listou os seguintes: (i) corpo docente qualificado – não apenas
conhecimento técnico, mas tratamento humanizado; (ii) segmentos (GETs, empresa júnior, equipes de
compe�ção); (iii) preparação acadêmica. O Presidente informou que a par�r do 9º período do curso as
disciplinas foram concentradas em um único turno, para viabilizar o estágio. O problema surge em razão
da retenção, que prejudica o equilíbrio da carga horária.  O prof. Samuel, considerando que o NDE vem
discu�ndo o perfil do egresso desde que as novas DCNs eram ainda uma minuta, propôs o seguinte
encaminhamento – o qual foi colocado em votação pelo Presidente: passar para uma etapa de
consolidação do texto. Diante da anuência de todos, o Presidente recomendou que cada membro
trabalhasse na proposta do prof. Júlio à luz das novas DCNs, considerando a análise da pesquisa feita
junto aos egressos e tudo que já foi discu�do, e que enviassem, caso julgassem necessário, as suas
sugestões por e-mail, para que fossem trabalhando em conjunto dentro do período de uma semana com
vistas a consolidar a proposta na próxima reunião, pré-agendada para o dia 24 de junho do corrente. O
Presidente informou que a proposta do NDE será encaminhada para o Colegiado do Curso no momento
oportuno. O prof. Júlio pediu um aparte para registrar seu desapontamento com a Universidade, cujas
ações têm sido morosas e isso, em seu entendimento, a paralisa e traz prejuízos para todos. II- Assuntos
Gerais: O prof. Júlio perguntou ao Presidente se, no Congrad, são discu�das questões como a perda do
período e a educação remota emergencial. O Presidente respondeu que não até o final da semana
anterior, em que foi colocado em discussão e aprovada a resolução que trata de orientação e de defesa
remotas. Sobre a questão do ensino remoto emergencial, o Congrad está montando comissões para
discu�r várias frentes: estágio na área de saúde, licenciatura, calendário, disciplinas prá�cas, dentre
outras. O Presidente relatou que ele e o prof. Samuel, em conversa informal, discu�ram sobre o que pode
ser feito neste momento u�lizando o perfil do curso no Instagram, a exemplo do que têm feito o GET_ESA
e universidades par�culares. Eu, Sônia Maria Ferreira Azalim, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, vinte e
dois de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Samuel Rodrigues Castro, Coordenador(a), em
26/07/2021, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jonathas Ba�sta Gonçalves Silva, Professor(a), em
26/07/2021, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Habib Hallak, Chefe de Departamento, em
11/08/2021, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Julia Righi de Almeida, Professor(a), em 12/08/2021, às
15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Maria Helena Rodrigues Gomes, Chefe de Departamento,
em 16/08/2021, às 22:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através
do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0444327 e o código CRC
7058325E.
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