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

Engenharia Sanitária e Ambiental - ESA, realizou-se a 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, Fabiano Cesar Tosetti Leal, Jonathas Batista Gonçalves Silva, Júlio Cesar Teixeira, Luiz 5 

Evaristo Dias de Paiva, Marconi Fonseca de Moraes, Maria Helena Rodrigues Gomes, Otávio Eurico 6 

de Aquino Branco e Sue Ellen Costa Bottrel. Justificaram a ausência os Profs. Edgard Henrique 7 

Oliveira Dias, Emanuel Manfred Freire Brandt e Samuel Rodrigues Castro. I- Aprovação da ata da 8 

reunião do dia 08 de maio de 2017. Aprovada por unanimidade, sem alterações. II. Ordem do dia. 9 

O Prof. Fabiano, sugeriu a inversão dos itens de pauta, iniciando com o comunicado da Coordenação 10 

do Curso de Engenharia Civil, Prof. Márcio Marangon, sobre alterações na grade do curso de 11 

Engenharia Civil. A inversão da pauta foi aprovada por unanimidade. i. Comunicado da 12 

Coordenação do Curso de Engenharia Civil (Prof. Márcio Marangon) sobre alterações na grade 13 

do curso de Engenharia Civil. O Professor Márcio Marangon informou sobre as alterações que 14 

estavam ocorrendo na grade do curso de Engenharia Civil, sendo: a) alteração nas disciplinas de 15 

trabalho de conclusão de curso (TCC). Nesse novo formato, a disciplina de trabalho de conclusão de 16 

curso (TCC) para o curso de Engenharia Civil passa a ocorrer em dois períodos, ficando TCC1 e 17 

TCC2, ao invés de apenas um único período de TCC, sendo que no primeiro período da disciplina 18 

(TCC1) o aluno poderia optar por cursar uma disciplina de formação básica em metodologia científica 19 

sob a responsabilidade da Coordenação de Curso ou, se o orientador preferir, o aluno seria matriculado 20 

em uma turma de TCC1 sob responsabilidade do próprio orientador. O Prof. Marangon informou 21 

também aos presentes, que solicitou aos chefes de Departamento presentes na reunião do Conselho 22 

de Unidade da Faculdade de Engenharia, do dia 22/05/2017, para assinarem as alterações nas 23 

disciplinas TCC1 e TCC2, visando conseguir atender ao curto prazo para inserir a matéria na pauta 24 

da reunião do Congrad. O Prof. Celso informou que, entendendo o pedido do Prof. Marangon, 25 

referente ao curto prazo, para inserir na pauta da reunião do Congrad e, assim, possibilitar o 26 

prosseguimento ao processo, assinou ad referendum, ficando acordado que passaria esta matéria para 27 

apreciação dos professores do ESA na próxima reunião de Departamento e neste momento, o Prof. 28 

Marangon se colocou à disposição para participar da reunião, para poder explicar melhor do que se 29 

tratavam essas alterações.  e b) proposta de criação de uma disciplina integradora. O Prof. Marangon 30 

informou que essa nova disciplina “integradora” possibilitaria algum professor do ESA à realizar 31 
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algum trabalho específico da área de Engenharia Sanitária com alunos do curso de Engenharia Civil. 32 

Na sequência a Professora Aline fez uma colocação, informando que o trabalho atualmente realizado 33 

na disciplina de Ecologia é direcionado de forma que já poderia ser considerada uma disciplina 34 

integradora. O Prof. Marangon informou que essa disciplina poderia ser criada futuramente no ESA, 35 

se for de interesse do Departamento e se dispôs a vir ao ESA, em qualquer momento, caso algum 36 

professor tenha alguma nova sugestão ou dúvida, com relação à reforma do curso. O Prof. Júlio 37 

perguntou se os alunos do curso de Engenharia Civil vão assinar concordando com as alterações 38 

propostas. O Prof. Marangon informou que iria tentar, junto aos alunos do curso de Engenharia Civil, 39 

que os mesmos migrassem para o novo curriculum. Em seguida o Prof. Luiz Evaristo informou que 40 

quando foi Coordenador do curso de Engenharia Civil trabalhou na reforma curricular, procurando 41 

não impactar o curso e sugeriu ao Prof. Marangon que a alteração/reforma da grade do curso de Eng. 42 

Civil, seja conduzida de forma clara. ii) Apreciação de ad referendum da Criação de Disciplinas 43 

TCC1 e TCC2 para o curso de Engenharia Civil. Após as explicações do Prof. Marangon, o 44 

professor Celso colocou em votação para o Departamento se manifestar à respeito do ad referendum 45 

da criação das disciplinas TCC1 e TCC2 para o curso de Engenharia Civil. Os presentes aprovaram 46 

por unanimidade. iii) Aprovação do Plano Departamental do ESA para o próximo período (2017-47 

03). O Prof. Celso apresentou o Plano Departamental para o período 2017-03: após colocado em 48 

votação foi aprovado por unanimidade. iv) Apreciação dos pedidos de alteração de pré-requisito 49 

das disciplinas: “Metodologia Científica Aplicada à Engenharia Ambiental e Sanitária, 50 

ESA082” e  “Tratamento de Efluentes Industriais I, ESA081”. A Profa. Aline informou que o 51 

NDE ficou responsável por apresentar uma solução, com relação ao pré-requisito da disciplina 52 

Metodologia Científica Aplicada à Eng. Sanitária e Ambiental, ESA082. Entretanto, após algumas 53 

considerações, foi resolvido que o Departamento poderia aprovar a alteração deste pré-requisito. Ficou 54 

acertado que o pré-requisito atual da disciplina ESA082 (ESA046 - Planejamento e Gestão de 55 

Resíduos Sólidos), seria substituído pelas seguintes disciplinas: ESA049 - Sistema de Abastecimento 56 

de Água Urbano e Rural e ESA070 – Sistema de Esgotamento Sanitário Urbano e Rural. Colocado 57 

em votação a alteração de pré-requisitos foi aprovada por unanimidade. Já em relação à alteração de 58 

pré-requisitos para a disciplina Tratamento de Efluentes Industriais I, ESA081 a Profa. Sue Ellen 59 

informou que irá estudar melhor a proposta. IV. Assuntos gerais. O Prof. Jonathas informou que está 60 

sendo realizado um estudo, junto ao NDE, para melhoria do currículum do curso de Engenharia 61 

Ambiental e Sanitária, sem alterações na carga horária para os professores do ESA e já levando em 62 
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consideração a reforma das Ciências Exatas. O Prof. Marconi informou que está trabalhando na 63 

realização do III ENG, previsto para os dias 22, 23 e 24 de agosto de 2017. A Profa Maria Helena 64 

informou que o RU está confeccionando carteira funcionais. O Prof. Júlio informou que irá participar 65 

do Congresso Nacional de Saneamento da ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços 66 

Municipais de Saneamento, entre os dias 19 a 22 de junho de 2017.  Eu, Celso Bandeira de Melo 67 

Ribeiro, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, 05 de junho de dois mil e dezessete. 68 


