
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
SANITÁRIA E AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – 24 de maio 
de 2017 

 
No dia vinte e quatro de maio de dois mil e dezessete, às 16:00 h, na sala de reuniões do Departamento 1 

de Engenharia Sanitária e Ambiental - ESA, realizou-se reunião extraordinária 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, Jonathas Batista Gonçalves Silva, Maria Helena Rodrigues Gomes, Otávio Eurico de Aquino 6 

Branco, Samuel Rodrigues  Castro e  Sue Ellen Costa Bottrel. Justificaram a ausência os Profs. Júlio 7 

Cesar Teixeira e Luiz Evaristo Dias de Paiva. I- Único item da pauta: Demanda urgente da Direção 8 

da Faculdade de Engenharia solicitando ao ESA indicações de necessidades de vagas de 9 

Docentes e Técnicos Administrativos para uma possível ampliação do quadro do Departamento. 10 

O Prof. Celso informou que houve uma demanda urgente da Direção da Faculdade de Engenharia, 11 

realizada hoje (24-05-2017), com prazo de resposta dos Departamentos para amanhã, quinta-feira (25-12 

05-2017) e por essa razão convocou extraordinariamente os Professores do Departamento para discutir 13 

as prioridades do ESA, visando uma possível ampliação do seu quadro de Professores e Técnicos 14 

Administrativos. O Prof. Celso informou que o ESA deve preencher uma planilha, encaminhada pela 15 

própria Direção, contendo o número de Professores e Técnicos Administrativos necessários para 16 

ampliação do ESA, bem como as necessidades devidamente justificadas. Colocado em discussão foi 17 

definido pelos presentes que as necessidades são: i) Docente: contratação de um Professor Bilólogo, 18 

para ajudar com as disciplinas de graduação relacionadas à microbiologia. ii) Com relação aos técnicos 19 

administrativos foi apontada a necessidade de previsão de 4 novos técnicos, sendo: 1 técnico 20 

laboratorista para substituir o Técnico José Roberto, quando da sua aposentadoria, que está eminente; 21 

1 técnico laboratorista para ajudar nas atividades do Láqua, uma vez que a Técnica Iramaia irá solicitar 22 

a alteração do seu regime de trabalho de 8 (oito) para 6 (seis) horas diárias; 1 técnico administrativo 23 

para ajudar nas atividades do curso de Pós-Graduação em Meio Ambiente - PPGMA, que está sendo 24 

criado no âmbito do ESA e 1 técnico administrativo para ajudar nas atividades administrativas do 25 

curso de Graduação do ESA. O Prof. Celso comunicou, também, que foi informado, pela Direção, 26 

que algumas regras de pontuação de Professor Equivalentes estavam mudando e que isso provocou 27 

um saldo positivo dos pontos da UFJF, que podem ser convertidos na transformação de Professores 28 

20 horas para DE (40 horas). Eu, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, 29 

24 de maio de dois mil e dezessete. 30 


