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

 

No dia vinte e quatro de novembro de dois mil e dezessete, às 13:30 h, na sala de reuniões do 1 

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

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

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

Edgard Henrique Oliveira Dias, Emanuel Manfred Freire Brandt, Marconi Fonseca de Moraes, Maria 5 

Helena Rodrigues Gomes, Otávio Eurico de Aquino Branco, Renata de Oliveira Pereira, Samuel 6 

Rodrigues Castro e Sue Ellen Costa Bottrel. Justificaram a ausência os Professores Aline Sarmento 7 

Procópio, Fabiano Cesar Tosetti Leal, Jonathas Batista Gonçalves Silva. Estiveram presentes também 8 

a técnica Iramaia Aparecida Moraes e a representante discente: Isabela Vargas. I- Aprovação da ata 9 

da reunião do dia 25 de outubro de 2017. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade, sem 10 

alterações. II- Comunicações da presidência: i. Planejamento do III Simpósio de Recursos 11 

Hídricos da Bacia do rio Paraíba do Sul – III SRHPS.  Foi informado pelo Prof. Celso, que o site 12 

III SRHPS já está publicado com informações sobre o evento. III. Ordem do dia. i. Indicação de 13 

um Professor do ESA para compor a área de conhecimento de Recursos Hídricos e Saneamento 14 

no colegiado do curso de Engenharia Civil, em função de solicitação da Coordenação do Curso 15 

de Engenharia Civil. O Prof. Celso solicitou que aqueles que tivessem interesse em participar, para 16 

se manifestar. O Prof. Marconi demonstrou interesse, mas informou que deixaria para a próxima 17 

oportunidade, uma vez que o Prof. Luiz Evaristo já havia se manifestado por e-mail. Colocado em 18 

votação foi aprovada a indicação do Prof. Luiz Evaristo, por unanimidade. ii. Apreciação de 19 

solicitação da possibilidade de abertura de turmas intensivas de verão, em função de solicitação 20 

do Diretório Acadêmico de Engenharia. O Prof. Celso informou que o Diretório Acadêmico da 21 

Engenharia (DA) solicitou ao ESA, por ofício, a abertura de dois cursos de verão, das disciplinas: 22 

Hidráulica Geral e Hidrologia. Após as discussões, os presentes concluíram que não haveria 23 

possibilidade de oferecimento das disciplinas solicitadas por falta de professores disponíveis, devido 24 

às férias pré-agendadas. Foi ressaltado, também, que essas disciplinas são oferecidas regularmente 25 

nos períodos letivos, havendo três turmas de hidráulica durante o ano. Após colocado em votação, o 26 

oferecimento de cursos de verão foi indeferido por unanimidade. iii. Utilização do espaço do 27 

LAQUA, reservado para experimentos de Poluição Atmosférica. A Profa. Renata informou que 28 

houve um aumento da demanda de utilização do Laqua e que por isso, solicitou a Profa. Aline para 29 

utilizar, provisoriamente, o espaço reservado para experimentos de Poluição Atmosférica e que a 30 

mesma autorizou até o momento em que haja necessidade de utilização do espaço pela área de 31 
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Poluição Atmosférica. Colocado em votação a utilização provisória do espaço foi aprovada por 32 

unanimidade. Após as discussões, o Prof. Otávio ressaltou que o ESA necessita de mais espaço e que 33 

seria interessante formular um ofício para encaminhar à Direção da Faculdade, com essa solicitação. 34 

A Profa. Renata lembrou que há necessidade não só de espaço, mas também de equipamentos. O Prof. 35 

Celso lembrou que recentemente convocou todos os Profs. do ESA para uma reunião, visando definir 36 

as prioridades de equipamentos para o ESA e que à partir dessa reunião foi formulado um ofício, 37 

elencando essas prioridades e que o mesmo já havia sido encaminhado à Direção da Faculdade. Após 38 

as discussões ficou definido que seria interessante marcar uma nova reunião extraordinária, de 39 

preferência no mesmo dia e na sequência da reunião ordinária, para discutir novamente as 40 

necessidades de espaço e equipamentos, visando formular um novo ofício de prioridades do ESA. iv. 41 

Projeto de extensão em parceria com a CESAMA, com envolvimento do Prof. Emanuel Brandt 42 

e Prof. Edgard Dias. O Prof. Emanuel apresentou o projeto de extensão (N. 23071.024127/2017-32 43 

– convênio com a CESAMA) aos presentes e fez uma explanação sobre o mesmo. Informou que será 44 

um projeto de dois anos, com previsão de bolsas para Professores, duas bolsas para alunos e bolsa 45 

consultor externo e que haveria utilização do Laqua para treinamento de pessoal externo. A técnica 46 

Iramaia lembrou que há uma demanda instalada no Laqua e que haverá necessidade de adequação dos 47 

horários para realização do treinamento. A Profa. Renata parabenizou pela iniciativa. O Prof. Otávio 48 

também parabenizou pela iniciativa e ressaltou que seria um bom argumento para solicitação de 49 

espaço para ampliação do Laqua. v. Projeto de consultoria à Lavanderia Roupa Cheirosa, de Juiz 50 

de Fora, com envolvimento do Prof. Edgard Dias e da Profa. Sue Ellen Bottrel. O Prof. Edgard 51 

descreveu o projeto e informou que o empreendedor o procurou, juntamente com a Profa. Sue Ellen, 52 

para apoiar o projeto visando a escolha do local para a implementação de uma ETE. Informou, 53 

também, que projeto será de consultoria, realizado por meio da FCT (Fundação Centro Tecnológico 54 

de Juiz de Fora) e que haverá a possibilidade de estágio de alunos do ESA, após a instalação da ETE. 55 

O Prof. Marconi ressaltou a importância de visitas de alunos do ESA na ETE. IV. Assuntos gerais. 56 

O Prof. Marconi informou que solicitou o agendamento da sala de reuniões do ESA, para realizar uma 57 

reunião com representantes dos grupos PET e GET da região e que, a partir de então o Prof. Celso 58 

disponibilizou uma agenda, que se encontra na sala de reuniões do ESA para agendamentos futuros. 59 

O Prof. Emanuel informou que recebeu uma doação de livros, que se encontram nas caixas que estão 60 

na sala de reuniões do ESA. O Prof. Celso informou que seria interessante avaliar os livros doados e 61 

organizá-los juntamente com os livros que estão no armário da sala de reuniões do ESA. Após algumas 62 
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discussões, alguns professores se prontificaram a ajudar na realização dessa tarefa, sendo eles: Prof. 63 

Marconi, Profa. Maria Helena, e Prof. Edgard. O Prof. Otávio lembrou da aprovação de projetos de 64 

Professores do ESA no último Edital Universal da FAPEMIG. Eu, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, 65 

lavrei a presente ata. Juiz de Fora, 24 de novembro de dois mil e dezessete. 66 


