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No dia vinte e oito de agosto de dois mil e dezessete, às 15:00 h, na sala de reuniões do Departamento 1 

de 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, Edgard Henrique Oliveira Dias, Emanuel Manfred Freire Brandt, Jonathas Batista 5 

Gonçalves Silva, Júlio Cesar Teixeira, Marconi Fonseca de Moraes, Maria Helena Rodrigues Gomes, 6 

Otávio Eurico de Aquino Branco, Renata de Oliveira Pereira e Sue Ellen Costa Bottrel. Justificaram 7 

a ausência os Professores Fabiano Cesar Tosetti Leal, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Samuel Rodrigues 8 

Castro e a técnica Iramaia Aparecida Moraes. Estiveram presentes também as representantes 9 

discentes: Fernanda Deister Moreira e Emília Marques Brovini. I- Aprovação da ata da reunião do 10 

dia 05 de junho de 2017. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade, sem alterações. II- 11 

Comunicações da presidência: i. Pedido de redistribuição de vaga do Prof. André Megali 12 

Amado.  Foi informado pelo Prof. Celso, que o processo n. 23071.020100/2016-90, referente à 13 

solicitação de redistribuição do Prof. André Megali Amado (Biólogo), foi indeferido pela Pró-Reitoria 14 

de Gestão de Pessoas da UFJF, por não haver código de vaga disponível, mas que o processo pode ser 15 

reativado, caso haja futuramente a disponibilidade de vaga. ii. Pedido de reaproveitamento de vaga. 16 

O prof. Celso informou que recebeu um e-mail do Prof. Douglas Bitencout Vidal, Mestrando em 17 

Energia pela UFES, manifestando interesse em trabalhar no ESA, aproveitamento a sua aprovação em 18 

segundo lugar no concurso público do Edital 006/2017 do ICET/UFAM. Após colocado em 19 

apreciação pelos presentes ficou definido que não havia demanda do Departamento (ESA), com o 20 

perfil do professor e também não há código de vagas disponível para tal solicitação. iii. Datas e 21 

horários das próximas reuniões de Departamento. O Prof. Celso informou que nesse período 22 

corrente (2017-03) só haviam duas janelas com horários comuns para todos os professores, sendo: 23 

segunda-feira no final da tarde e sexta-feira no início da tarde. Após a análise pelos presentes ficou 24 

definido que os melhores dias para as reuniões seriam às sextas-feiras, no início da tarde (horário das 25 

13h30min às 15h00min), ficando pré-agendadas as seguintes datas para as próximas reuniões: 26 

29/09/2017, 27/10/2017, 24/11/2017, 15/12/2017. iv. Inclusão de item de pauta. O Prof. Celso 27 

informou que foi procurado pelo Prof. Luiz Evaristo para utilização da sala de reuniões com atividades 28 

de monitoria e que a princípio concordou com a realização dessa atividade, mas que avaliando melhor 29 

a situação, conversou com o mesmo e sugeriu inserir esse item na pauta da reunião, para decidir com 30 

os todos os Professores do Departamento. Todos aprovaram a inserção desse assunto na pauta da 31 
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reunião. III. Ordem do dia. i. Criação da comissão de acompanhamento e avaliação de estágio 32 

probatório do Professor Emanuel Manfred Freire Brant. O professor Celso informou que chegou 33 

o processo de avaliação do estágio probatório dos Professores Emanuel Freire Brant e que o ESA 34 

deveria indicar dois representantes, para compor a comissões de avaliação, sendo que o terceiro 35 

componente, Prof. Alessandro Salles Carvalho, já havia sido indicado pela Coordenação do Curso de 36 

Engenharia Sanitária. O Prof. Celso informou que o Prof. Luiz Evaristo, manifestou previamente o 37 

interesse em compor tal comissão. A Profa. Maria Helena sugeriu indicar professores que ainda não 38 

haviam participado dessas comissões. Após algumas discussões foram indicados pelo ESA, para 39 

compor a comissão, os Professores Luiz Evaristo e Marconi, como titulares e a Profa. Renata como 40 

suplente. ii. Apreciação do pedido de progressão na carreira do magistério superior da 41 

Professora Renata de Oliveira Pereira, de Adjunto 3 para 4. A Profa. Renata fez o relato de suas 42 

atividades nos últimos dois anos e após colocado em votação foi aprovada a sua progressão por 43 

unanimidade. iii. Infraestrutura do ESA: orçamento para instalação de interfone e armário para 44 

copa. O Prof. Celso informou que, procurando dar continuidade aos trabalhos das chefias anteriores 45 

para melhorar a infraestrutura do ESA e procurando resolver a questão da segurança do ESA, fez 46 

orçamentos para instalação do interfone com tranca eletrônica, para a porta de entrada do ESA, ficando 47 

o melhor preço no valor de R$ 1.639,45 (um mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco 48 

centavos) e também para instalar um armário de duas portas na copa, no valor de R$ 180,00 (cento e 49 

oitenta reais), para guardar mantimentos. Informou, também, que havia na conta do ESA da Fundação 50 

Centro Tecnológico – FCT, um recurso total de R$ 911,73 (novecentos e onze reais e setenta e três 51 

centavos). Logo após, apresentou para conferência dos presentes tanto o orçamento dos serviços de 52 

instalação do interfone com tranca eletrônica, quanto o extrato atualizado da conta do  ESA na FCT. 53 

Em seguida o Prof. Celso perguntou aos presentes, se seria interessante utilizar o recurso existente na 54 

conta do FCT e complementar o restante, dividindo entre os professores do ESA, para contratação dos 55 

serviços de colocação do interfone e da tranca eletrônica para a porta de entrada do ESA: colocado 56 

em votação foi aprovado por unanimidade. O Prof. Celso informou que tentaria, também, junto à 57 

Faculdade de Engenharia um apoio para a complementação dos recursos para o pagamento dos custos 58 

de instalação do interfone com a tranca. iv. Prestação de contas da gestão do Laqua, no período de 59 

2013 a 2017. A Profa. Renata fez um relato de todo o histórico de sua gestão, com relação à aquisição 60 

dos equipamentos para o Laqua, por projetos, doações de professores e colaboradores externos, dentre 61 

outros, sendo elogiado ao final do seu relato pelos colegas presentes. v. Utilização da sala de reuniões 62 
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para atividades de monitoria. O Prof. Celso solicitou a opinião dos colegas acerca da utilização da 63 

sala de reuniões para atividades de monitoria, conforme o pedido do Prof. Luiz Evaristo: o Prof. 64 

Marconi sugeriu a utilização apenas para reuniões, informando na necessidade da sala estar disponível, 65 

principalmente para receber pessoas externas ao ESA, dando exemplo de reuniões realizadas com a 66 

CESAMA; a Profa. Maria Helena informou que a biblioteca da Engenharia possui salas destinadas à 67 

atividades de monitoria, bastando a solicitação de agendamento pelo Professor; o Prof. Edgard sugeriu 68 

utilizar a sala de Mecânica dos Fluidos para as atividades de monitoria; o Prof. Celso sugeriu a criação 69 

de uma comissão para definição das atividades possíveis para a sala de reuniões, com a definição de  70 

uma agenda de utilização, considerando o aumento na demanda da sala nos últimos tempos, para 71 

diferentes finalidades. Após as discussões sobre o assunto ficou definido que a sala de reuniões deveria 72 

ser utilizada prioritariamente para realização de reuniões, com um pré-agendamento, que seria 73 

realizado em uma agenda disponível na própria sala. Em seguida, foi colocada em votação a 74 

solicitação de utilização da sala de reunião para atividades de monitoria, sendo indeferida por 75 

unanimidade. IV. Assuntos gerais. O Prof. Marconi agradeceu a participação de alguns docentes do 76 

ESA no III ENG. A Profa. Aline perguntou quantos participantes se inscreveram no III ENG e o Prof. 77 

Marconi informou que foram por volta de 1200 inscritos. O Prof. Otávio elogiou o trabalho dos 78 

Professores Marconi, Celma e Thaís no planejamento do III ENG. A Profa. Maria Helena informou 79 

que já utilizou uma parte do dinheiro recolhido (R$130,00) para compra de utilitários para a copa 80 

(bandeja, bucha e porta guardanapo) e que ainda sobrou algum recurso, embora pouco, do que foi 81 

recolhido. O Prof. Júlio perguntou se existe alguma informação sobre o curso de Segurança do 82 

Trabalho e o Prof. Marconi falou que não saberia informar. O Prof. Júlio perguntou se chegou algum 83 

comunicado para a chefia do ESA, sobre o curso de Segurança do Trabalho e o Prof. Celso informou 84 

que até o momento não chegou ao ESA nenhuma demanda sobre o assunto. O Prof. Júlio pediu atenção 85 

para os colegas, com relação à realização da prova do ENADE. Eu, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, 86 

lavrei a presente ata. Juiz de Fora, 28 de agosto de dois mil e dezessete. 87 


