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No dia oito de maio de dois mil e dezessete, às 14:00 h, na sala de reuniões do Departamento de 1 

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

Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob a presidência do 3 

professor Celso Bandeira de Melo Ribeiro, e com a presença dos docentes efetivos: Aline Sarmento 4 

Procópio, Edgard Henrique Oliveira Dias, Emanuel Manfred Freire Brandt, Fabiano Cesar Tosetti 5 

Leal, Júlio Cesar Teixeira, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Maria Helena Rodrigues Gomes,  Marconi 6 

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

Bottrel. Justificou a ausência o Prof. Jonathas Batista Gonçalves Silva. I- Aprovação da ata da 8 

reunião do dia 03 de abril de 2017. Aprovada por unanimidade, sem alterações. II- Comunicações 9 

da presidência. i.  Foi solicitado pelo Prof. Otávio, a inclusão na pauta de item sobre a indicação de 10 

um Professor do ESA para participar do processo de eleição do Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios 11 

Preto e Paraibuna. A inclusão foi aceita por todos os presentes. Na sequencia o Prof. Otávio informou 12 

que está terminando o prazo dos atuais representantes do comitê de bacia estão abertas as inscrições 13 

para novos representantes e que seria importante manter algum representante do ESA no Comitê. O 14 

Prof. Celso perguntou se alguém teria interesse. Não havendo interessados o Prof. Celso se colocou à 15 

disposição e sua indicação foi aprovada por unanimidade. III. Ordem do dia. i. Solicitação da 16 

Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária para escolha de novos 17 

representantes do ESA para compor o Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental e 18 

Sanitária. O Professor Otávio comunicou aos presentes que estavam vencendo os prazos dos 19 

representantes do ESA no Colegiado do Curso, para as áreas de Meio Ambiente e Recursos Hídricos: 20 

para a área de Meio Ambiente, a Profa. Aline que estava completando dois mandatos (4 anos), colocou 21 

a sua vaga à disposição e a Profa. Sue Ellen se mostrou interessada em atuar como representante nesta 22 

área; e na área de Recursos Hídricos, o Prof. Celso que estava completando um mandato (2 anos), 23 

colocou a sua vaga à disposição, como não houve interessado se pôs à disposição para ser reconduzido 24 

por mais dois anos. Colocado em votação foram aprovados por unanimidade. ii. Criação das 25 

Comissões de acompanhamento e avaliação de estágio probatório dos Professores Edgard 26 

Henrique Oliveira Dias e Samuel Rodrigues Castro. O professor Celso informou que chegaram os 27 

processos de avaliação do estágio probatório dos Professores Edgard e Samuel e que o ESA deveria 28 

indicar dois representantes, em cada processo, para compor as comissões de avaliação e que o terceiro 29 

componente deveria ser indicado pela Coordenação do Curso de Engenharia Sanitária. Foram 30 

indicados pelo ESA, para compor a comissão do Prof. Edgar as Profas. Aline e Maria Helena, como 31 
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titulares e o Prof. Celso como suplente. Já para a comissão do Prof. Samuel foram indicados os Profs. 32 

Júlio e Luiz Evaristo, como titulares e o Prof. Fabiano como suplente. IV. Assuntos gerais. A Profa. 33 

Maria Helena informou que encontrou aberta, a porta do Departamento no horário do almoço, sem a 34 

presença de qualquer Professor e pediu que todos ficassem mais atentos. O Prof. Júlio informou que 35 

foi lançada recentemente uma norma do Governo Federal para realização de avaliações de 36 

periculosidade e insalubridade no ambiente de trabalho das instalações públicas e que, pelo fato da 37 

UFJF não possuir os equipamentos necessários, o mesmo está emprestando alguns equipamentos 38 

pessoais de segurança do trabalho para a UFJF realizar perícias de periculosidade e insalubridade em 39 

alguns ambientes na instituição. O Prof. Marconi comunicou que o PET está completando 10 anos de 40 

funcionamento e que haverá um evento comemorativo. A Profa. Maria Helena informou que está 41 

preparando um evento comemorativo do dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 02 de junho. A Profa. 42 

Maria Helena informou, também, que o ESA precisa fazer um fundo para manter os materiais de 43 

consumo (detergente, papel, açúcar, adoçante, etc.) para a copa e se colocou à disposição para recolher 44 

o dinheiro e realizar as compras necessárias. O Prof. Otávio informou que irá realizar uma visita 45 

técnica à Usina Nuclear de Angra dos Reis na quarta-feira (dia 10/05/2017). O Prof. Júlio informou 46 

que a FIENG está planejando realizar uma atividade em conjunto com a UFJF, para saber como a 47 

UFJF poderia colaborar com as indústrias.  Eu, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, lavrei a presente ata. 48 

Juiz de Fora, 08 de maio de dois mil e dezessete. 49 


