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No dia três de abril de dois mil e dezessete, às 14:00 h, na sala de Instalações Hidráulicas Prediais da 1 

Faculdade de Engenharia, realizou-se reunião ordinária do Departamento de Engenharia Sanitária e 2 

Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob a presidência do professor Celso Bandeira de 3 

Melo Ribeiro, e com a presença dos docentes efetivos: Aline Sarmento Procópio, Edgard Henrique 4 

Oliveira Dias, Emanuel Manfred Freire Brandt, Fabiano Cesar Tosetti Leal, Jonathas Batista 5 

Gonçalves Silva, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Maria Helena Rodrigues Gomes,  Marconi Fonseca de 6 

Moraes, Otávio Eurico de Aquino Branco, Samuel Rodrigues  Castro e  Sue Ellen Costa Bottrel.  7 

Justificaram ausência a docente temporária Iara Furtado Santiago e a técnica Iramaia Aparecida 8 

Moraes. I- Aprovação da ata da reunião do dia 16 de fevereiro de 2017. Aprovada por 9 

unanimidade, sem alterações. II- Comunicações da presidência. i.  Foi solicitado pelo Prof. Otávio, 10 

a inclusão na pauta de item sobre a mudança de coordenação do laboratório de solos, do Laqua. A 11 

inclusão foi aceita por todos os presentes. Na sequencia o Prof. Otávio solicitou a transferência da 12 

coordenação do Laboratório de Solos, do Laqua, para o Prof. Jonathas devido ao fato do mesmo estar 13 

trabalhando com maior frequência neste espaço: após colocando em votação foi aprovado por 14 

unanimidade. III. Ordem do dia. i. Solicitação da Direção da Faculdade de Engenharia para 15 

indicação de um Professor do ESA, para compor o Conselho Técnico do Jardim Botânico da 16 

UFJF, conforme Art. 10 do Regimento do Jardim Botânico da UFJF. O Professor Celso 17 

comunicou aos presentes que o Diretor da Faculdade de Engenharia, Prof. Hélio, solicitou ao ESA a 18 

indicação de um Professor para compor o Conselho Técnico do Jardim Botânico. O Professor Jonathas 19 

se colocou à disposição, sendo aprovada a sua indicação por unanimidade. Na sequência os 20 

Professores Luiz Evaristo e Marconi, também se mostraram dispostos a colaborar no Conselho 21 

Técnico do Jardim Botânico. ii. Processo 23071.020100/2016-90: Solicitação de redistribuição 22 

André Megali Amado. O professor Celso convidou o Prof. André Megali Amado para participar da 23 

reunião. O Prof. André M. Amado fez um relato, para os presentes, da sua motivação em solicitar a 24 

redistribuição de vaga da UFRN para a UFJF, de sua formação e experiência profissional, bem como 25 

das disciplinas que leciona da Graduação e Pós-Graduação. Em seu relato, o Prof. André M. Amado 26 

destacou que a sua motivação se deu principalmente para poder acompanhar a sua esposa que havia 27 

sido concursada recentemente e está atuando no Colégio de Aplicação João XXIII da UFJF e que o 28 

mesmo veio  temporariamente para a UFJF, através de um processo de cooperação entre a UFRN e a 29 

UFJF, que se estende por um período de dois anos, com término previsto para julho de 2018 e que 30 

através deste convênio está lecionando, atualmente, na Graduação e na Pós-Graduação da Ecologia, 31 
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na UFJF. Após o relato o  mesmo  ficou à disposição para quaisquer dúvidas dos Professores presentes. 32 

Na sequencia o Prof. Luiz Evaristo perguntou ao interessado (Prof. André M. Amado) como o mesmo 33 

tomou conhecimento da vaga no ESA. O Prof. André informou que teve conhecimento através da 34 

saída da Profa. Maria Carolina do ESA. O Prof. Luiz Evaristo perguntou ao interessado se o mesmo 35 

estava desenvolvendo algum projeto de pesquisa na região de Juiz de Fora. O Prof. André informou  36 

que sim: possuía alguns projetos de pesquisa em colaboração com alguns Professores da UFJF. O 37 

Prof. Luiz Evaristo perguntou sobre a origem acadêmica do interessado. O Prof. André M. Amado 38 

informou que o mesmo se graduou, fez Mestrado e Doutorado na UFRJ. O Prof. Edgard perguntou ao 39 

Prof. André Amado a qual Departamento da UFJF ele melhor se enquadrava, o Departamento de 40 

Engenharia Sanitária e Ambiental ou o Departamento de Biologia/Ecologia, ao que ele encontra-se 41 

atualmente vinculado. O Prof. André Amado respondeu que, considerando sua área de atuação, em 42 

termos de disciplinas ministradas e pesquisas desenvolvidas, ele se enquadraria aos dois 43 

Departamentos, motivo pelo qual ele está hoje vinculado a atividades na Ecologia, e também pelo seu 44 

interesse em ingressar no ESA. Ele mencionou que existem atualmente outros três docentes atuando 45 

em sua área no Departamento de Biologia, e que, apesar de os docentes apresentarem linhas de 46 

pesquisa diferentes, poderia haver sobreposição das áreas de atuação, e que tal fato também poderia 47 

dificultar sua transferência para o referido Departamento. Nesse sentido, o Prof. André Amado 48 

sinalizou que seria mais fácil sua transferência para o ESA, mas ao mesmo comentou que, 49 

eventualmente, ele iria tentar transferência par ao Departamento de Biologia. O Professor Fabiano 50 

perguntou ao interessado se as disciplinas que o mesmo lecionava na UFRN estavam sendo 51 

ministradas por algum Professor Substituto, neste período em que o mesmo está cedido para a UFJF. 52 

O Prof. André (interessado) informou que não e que os outros colegas de Departamento, na UFRN 53 

estavam assumindo tais disciplinas. O Prof. Fabiano perguntou se o seu Departamento de origem, na 54 

UFRN, já havia sido consultado sobre a possibilidade de ceder a vaga. O Prof. André (interessado) 55 

informou que o Regimento da UFRN não permite tal consulta prévia. O Prof. Luiz Evaristo perguntou 56 

ao interessado sobre a possibilidade de trocar vagas de docentes entre as duas Universidades (UFJF e 57 

UFRN). O Prof. André informou que há essa possibilidade. Não havendo mais nenhum 58 

questionamento o Prof. Celso informou que o Prof. André poderia se retirar, para que o Departamento 59 

pudesse dar prosseguimento ao assunto e votar sobre o tema. Foi, então, colocado em votação o pedido 60 

de redistribuição do Prof. André Megali Amado. Os Professores presentes aprovaram por 61 

unanimidade o seu pedido de redistribuição - levando, também, como base o parecer favorável da 62 
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comissão interna criada para avaliar o pedido de redistribuição e a entrevista realizada nessa reunião. 63 

Na sequência, o Prof. Celso informou que iria encaminhar uma minuta de texto de encaminhamento 64 

do processo para análise e contribuições dos Professores do Departamento.  IV. Assuntos gerais. O 65 

Prof. Samuel informou que havia assumido a coordenação do programa de extensão “RECICLA 66 

UFJF: núcleo de apoio ao trabalho autogestionário e à educação ambiental” submetido ao Edital 67 

01/2017 da PROEX, pleiteando sua renovação. O Professor explicou que o Programa foi criado em 68 

2015 e tem como objetivo o apoio à Associação Municipal dos Catadores de Papel, Papelão e 69 

Materiais Reaproveitáveis (ASCAJUF), garantindo a capacitação técnico-ambiental, gerencial e 70 

jurídica dessa organização. Atualmente, o Programa tem o envolvimento de 2 (dois) bolsistas do curso 71 

de Eng. Ambiental e Sanitária. O Prof. Marconi informou que deu enteada  na  Proex, em 72 

dois  projetos de  extensão, (Minha  Escola Minha Vida e Escola - Ambiente Sustentável), onde 73 

solicitou quatro bolsas  para  os alunos  do  curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. O Prof. 74 

Marconi informou, também, que foi convidado à participar de um projeto da CEMIG para 75 

aproveitamento de resíduos do Restaurante Universitário (RU). As Professoras Sue Ellen e Aline 76 

informaram que também possuem um projeto com mesmo perfil e que esta poderia ser uma 77 

oportunidade de parceria. A Profa. Sue Ellen informou que o Projeto de Consultoria para empresa 78 

BRANDT (Belo Horizonte) não foi adiante. O Prof. Luiz Evaristo perguntou sobre a reunião, que 79 

houve no ESA, para tratar da Biomassa no Campus. O Prof. Edgard comentou sobre alguns detalhes 80 

que foram tratados na reunião e o Prof. Celso informou que os Professores Samuel e Edgard foram 81 

indicados, pelos presentes na reunião, para representarem o ESA nesta comissão e que seria 82 

importante que esta indicação fosse também aprovada nessa reunião: colocado em votação, a 83 

indicação dos Professores Samuel e Edgard, foi aprovada por unanimidade. O Prof. Luiz Evaristo 84 

solicitou que fosse estudado um horário mais adequado para as disciplinas práticas de Mecânica dos 85 

Fluidos para o próximo período. O Profa. Aline sugeriu que as vagas para a disciplina de Mecânica 86 

dos Fluidos fossem abertas gradativamente, para solucionar melhor a questão, deixando claro para os 87 

coordenadores que as demandas legais serão atendidas mediante solicitação. O Prof. Celso ficou à 88 

disposição para ajudar a solucionar o problema para o próximo período. O Prof. Emanuel comunicou 89 

a respeito do convite que recebeu da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde para 90 

a sua participação na comissão de revisão da Portaria 2914/2011, no que toca ao tema "substâncias 91 

químicas inorgânicas". O trabalho está sendo desenvolvido em conjunto com a Profa. Renata, que já 92 

vem participando da comissão no tema "agrotóxicos". A participação não é remunerada. Foram 93 
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fornecidas duas bolsas de iniciação científica pela Organização Pan-Americana da Saúde para auxílio 94 

ao trabalho dos dois professores e foram selecionados alunos do curso de Eng. Ambiental e Sanitária 95 

por meio de edital devidamente divulgado. O Prof. Emanuel ressaltou que será requisitado para 96 

participação de reuniões da comissão em Belo Horizonte e Brasília, e que as datas serão devidamente 97 

informadas à chefia. Por fim o Prof. Celso informou que fez um estudo do melhor horário para realizar 98 

as reuniões mensais do Departamento e sugeriu que as mesmas fossem agendadas na segunda-feira as 99 

14 horas, ficando previamente agendadas, no período corrente, as futuras reuniões para 08/05/2017; 100 

05/06/2017 e 03/07/2017.   Eu, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, 101 

03 de abril de dois mil e dezessete. 102 


