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No dia vinte e cinco de outubro de dois mil e dezessete, às 13:30 h, na sala de Instalações Hidráulicas 1 

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

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

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

Aline Sarmento Procópio, Edgard Henrique Oliveira Dias, Fabiano Cesar Tosetti Leal, Marconi 5 

Fonseca de Moraes, Otávio Eurico de Aquino Branco, Renata de Oliveira Pereira, Samuel Rodrigues 6 

Castro  e Sue Ellen Costa Bottrel. Justificaram a ausência os Professores Maria Helena Rodrigues 7 

Gomes, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Emanuel Manfred Freire Brandt, Jonathas Batista Gonçalves 8 

Silva, Júlio Cesar Teixeira e a técnica Iramaia Aparecida Moraes. Estiveram presentes também as 9 

representantes discentes: Isabela Vargas, Fernanda Deister Moreira e Emília Marques Brovini. I- 10 

Aprovação da ata da reunião do dia 28 de agosto de 2017. Colocada em votação foi aprovada por 11 

unanimidade, sem alterações. II- Comunicações da presidência: i. Planejamento do III Simpósio 12 

de Recursos Hídricos da Bacia do rio Paraíba do Sul – III SRHPS.  Foi informado pelo Prof. 13 

Celso, que o III SRHPS está sendo planejado, pela comissão, para acontecer no período de 27 a 29 de 14 

agosto de 2018. ii. Criação do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente - PPGMA. O 15 

prof. Celso informou, que enviou o APCN (Aplicativos de Propostas de Cursos Novos, de Pós-16 

Graduação), pela plataforma Sucupira da CAPES, para a criação do Programa de Pós-Graduação em 17 

Meio Ambiente – PPGMA e agradeceu a todos os professores do ESA que trabalharam para a 18 

elaboração dos documentos. III. Ordem do dia. i. Aprovação do Plano Departamental do ESA 19 

para o período 2018-1. Após colocado em votação foi aprovado, com duas sugestões de ajustes nos 20 

horários de disciplinas lecionadas pelas Professoras Renata, Profa. Sue Ellen e do Prof. Otávio. Ficou 21 

acertado que os detalhes referentes aos ajustes de horário seriam definidos em conversa após a reunião. 22 

ii. Apreciação de Ad Referendum da participação do Prof. Jonathas Batista Gonçalves Silva 23 

como membro do corpo docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 24 

Agrícola e Ambiental da UFRRJ. O Prof. Celso informou que foi procurado pelo Prof. Jonathas 25 

para assinar uma carta de anuência do Departamento (ESA) para sua participação do mesmo no 26 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental da UFRRJ. Considerando que o 27 

prazo para envio do documento não poderia aguardar a data da reunião do ESA, o documento foi 28 

assinado ad referendum. O Prof. Celso lembrou também que uma outra solicitação do Prof. Jonathas, 29 

com o mesmo teor, já havia sido analisada e aprovada em outra reunião de Departamento. Colocado 30 

em votação foi aprovado por unanimidade. iii. Apresentação do Diretório Acadêmico (DA) da 31 
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Faculdade de Engenharia de uma proposta para avaliação dos Professores. O Prof. Celso 32 

informou que a aluna Fernanda Deister Moreira, o procurou para informar que o DA da Engenharia 33 

estaria elaborando uma proposta de avaliação dos Professores dos cursos de Engenharia e solicitou 34 

um espaço na reunião de Departamento (ESA), para que o DA pudesse apresentar tal proposta. Não 35 

houve comparecimento de nenhum representante do DA para apresentação da proposta. O Prof. Celso 36 

informou que o ESA continua à disposição para discussão do assunto. iv. Avaliação da situação de 37 

carga horária e disciplinas do 8º Período do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, por 38 

solicitação discente. O Prof. Celso informou que foi procurado pelas alunas Fernanda Deister Moreira 39 

e Emília Marques Brovini, que solicitaram a inserção de item na pauta da reunião departamental do 40 

ESA para exporem a situação dos alunos do 8º Período, para os Professores do curso de Eng. Sanitária 41 

e Ambiental. Os Departamento convidou os alunos do 8º Período do curso para participarem da 42 

reunião. Após Aberta a palavra para aos alunos a aluna Emília Marques Brovini comentou que todas 43 

as matérias do 8º Período são importantes e o problema não é o conteúdo, mas a forma como são 44 

trabalhadas: informou que não dá tempo para fazer os trabalhos com dedicação. Outra aluna: Márcia 45 

Regina Rocha Lamego, comentou que as atividades do 8º Período estão afetando a qualidade de vida 46 

e por conta disso dois alunos tiveram desgaste físico e psicológico e trancaram o período. A aluna 47 

Fernanda Deister Moreira comentou que existem outas atividades externas ao curso (UFJF) que estão 48 

sendo comprometidas. A Profa. Renata comentou que já acompanha o 8º Período há muito tempo e 49 

que esta situação já é conhecida e que os professores do ESA já estão discutindo internamente como 50 

resolver o problema. O Prof. Otávio agradeceu a participação dos alunos e convidou antecipadamente 51 

os alunos presentes à participarem também da próxima reunião do Colegiado, para tratar do assunto. 52 

Comentou, também, que o curso tem que ser constantemente alterado e que já está sendo discutido no 53 

colegiado as alterações para melhoria do curso. Informou, que não é simples e é uma construção que 54 

deve ser bem pensada. Comentou, também, que já existe uma reforma em construção há mais de um 55 

ano. O aluno Yago Vinícius Motta Benedito comentou que está solidário aos colegas e também chegou 56 

ao limite no 8º Período e propôs que fosse pensada alguma medida emergencial, visto que a reforma 57 

do curso pode ainda demorar algum tempo e que poderia haver uma proposta mais maleável por parte 58 

dos professores das disciplinas do 8º Período. A aluna Fernanda comentou que as atividades do 8º 59 

Período estão interferindo também na forma como os alunos assistem as aulas e que algumas 60 

disciplinas já estão sofrendo com essas consequências. A aluna Emília comentou que está afetando 61 

também a saúde e que alguns alunos está tomando remédios para depressão. A aluna Marinna Reis de 62 
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Figueiredo comentou que os trabalhos aplicados neste período deveriam ser mais valorizados. O Prof. 63 

Otávio comentou que irá levar o assunto para o Colegiado do curso e tentar adiantar para viabilizar 64 

até o próximo 8º Período de 2018. A Profa. Aline comentou sobre a importância de se fazer uma 65 

alteração com calma para não impactar os professores e alunos. O aluno Felipe Freitas sugeriu, que 66 

na distribuição de disciplinas fossem inseridas algumas disciplinas do 10º Período, que é mais 67 

tranquilo, ao invés de adiantar para períodos anteriores ao 8º. O aluno Yago comentou que considera 68 

o 7º Período mais tranquilo que o 8º. O Prof. Fabiano ressaltou a importância do bom relacionamento 69 

entre os professores e alunos do curso. O Prof. Celso comentou que foi a primeira vez que participou 70 

de uma reunião de Departamento na Faculdade de Engenharia, com uma ampla participação de alunos 71 

para discussão de assuntos solicitados pelos mesmos e que a conversa transcorreu de forma saudável. 72 

IV. Assuntos gerais. O Prof. Celso abriu a palavra para assuntos gerais e não houve nenhuma 73 

manifestação. Eu, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, 25 de outubro 74 

de dois mil e dezessete. 75 


