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No dia nove de março de dois mil e dezoito, 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, Edgard Henrique Oliveira Dias, Emanuel Manfred Freire Brandt, Fabiano Cesar Tosetti 5 

Leal, Jonathas Batista Gonçalves Silva, Júlio Cesar Teixeira, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Marconi 6 

Fonseca de Moraes, Maria Helena Rodrigues Gomes, Otávio Eurico de Aquino Branco, Renata de 7 

Oliveira Pereira e Sue Ellen Costa Bottrel. Justificou a ausência o Professor Samuel Rodrigues Castro. 8 

Estiveram presentes também a Técnica Iramaia Aparecida Moraes e a representante discente: Isabela 9 

Vargas. I- Aprovação da ata da reunião do dia 24 de novembro de 2017. Colocada em votação foi 10 

aprovada por unanimidade, sem alterações. II- Comunicações da presidência: i. Alteração do 11 

representante do ESA para a área de conhecimento de Recursos Hídricos e Saneamento no 12 

colegiado do curso de Engenharia Civil.  O Prof. Celso informou que o Prof. Marconi havia 13 

comunicado sobre uma alteração da representação do ESA no Colegiado do Curso de Engenharia 14 

Civil. Complementando a informação, o Prof. Marconi relatou que o Prof. Luiz Evaristo transferiu ao 15 

mesmo (Prof. Marconi) a representação do ESA na área de conhecimento de Recursos Hídricos e 16 

Saneamento, visando compor o colegiado do curso de Engenharia Civil. Todos os presentes 17 

concordaram com a alteração. ii. Equipamentos e infraestrutura do ESA: Impressora – o Prof. 18 

Celso informou da necessidade de um uso consciente para economizar o tonner da impressora de uso 19 

comum do ESA e que seria importante que o último a sair do Departamento, ao final do expediente, 20 

lembrasse de desligá-la. A Profa. Aline levantou a possibilidade de se estabelecer uma cota de uso 21 

para cada um. Após discussões ficou decidido que seria difícil controlar uma cota por professor e que 22 

o mais indicado seria tentar realizar, por parte de todos, um uso consciente. A Técnica Iramaia lembrou 23 

da possibilidade de checar se existe o tonner compatível no almoxarifado para realizar o pedido de 24 

reposição; Chaves de entrada no ESA – o Prof. Celso informou que faz cópias de chaves de uma porta 25 

alternativa, de entrada do Departamento, por medida de segurança e emergência, e aproveitou para 26 

distribuir uma cópia da chave para um dos Professores do ESA; Geladeira – o Prof. Celso informou 27 

que foi comprada a geladeira para o ESA, mas chegou equipamento errado, com  220 W e o pedido 28 

constava 110 W, mas que o problemas já estava sendo resolvido. Forno micro-ondas: o Prof. Celso 29 

comunicou que, de acordo com informações da secretaria da Fac. de Engenharia, houve um problema 30 

na compra, no momento de preparação do edital pelo setor de compras da UFJF, pois foram realizados 31 
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sete pedidos de compras de micro-ondas na UFJF, mas no momento de preparação do edital foram 32 

lançados somente seis pedidos de compra e como o pedido da Fac. de Eng foi o último a ser realizado, 33 

seguindo uma ordem de chegada de pedidos, o mesmo foi cortado. Entretanto, o Prof. Celso informou 34 

que o micro-ondas está entre as prioridades de compras da direção da Fac. de Engenharia. iii. 35 

Agendamento da Sala de Reuniões do ESA: o Prof. Celso informou sobre a disponibilidade, na sala 36 

de reuniões do ESA, de uma planilha para agendamento do uso da mesma. iv. Telefones úteis: o Prof. 37 

Celso informou da necessidade de elaboração de uma lista de telefones úteis para o ESA (manutenção 38 

no interfone, porta de grade, equipamentos de informática, FCT, chaveiro, parte elétrica, etc.), para 39 

agilizar a tomada de providências, em caso de necessidades e principalmente emergências. v. 40 

Computadores para Professores do ESA: o Prof. Edgard perguntou sobre a possibilidade de troca 41 

de computadores para os Professores do ESA e se cada um poderia fazer um levantamento de 42 

necessidade de computador para o seu gabinete. A Profa. Renata falou que seria interessante realizar 43 

uma reunião própria para este assunto. O Prof. Celso lembrou que funcionou bem a reunião realizada, 44 

recentemente, no ESA para o levantamento de prioridades de compras para o Departamento.  iv 45 

Inversão de item de pauta: O Prof. Celso informou que haveria necessidade de saída de alguns 46 

colegas, mais cedo, em função de outros compromissos já assumidos e que em função disso, perguntou 47 

aos presentes se haveria possibilidade de inversão de item de pauta, colocando como o primeiro item 48 

a apreciação do plano de flexibilização proposto pela Faculdade de Engenharia para os TAEs. Todos 49 

presentes concordaram. III. Ordem do dia: i. Apreciação do plano de flexibilização proposto pela 50 

Faculdade de Engenharia relativo aos horários de jornada de trabalho dos TAEs. Dando início 51 

às discussões, a Técnica Iramaia informou que o plano de flexibilização considera que galpão 1 (setor 52 

1) funcionaria integrado, dividindo os horários dos TAES deste setor. Informou, também, que os 53 

horários poderiam ser modificados e que o plano foi construído com foco em atender prioritariamente 54 

as aulas e seus respectivos horários. O Prof. Júlio perguntou quando se iniciaram as reuniões para 55 

tratar do plano. A Técnica Iramaia informou que as reuniões ocorreram desde o início do ano passado, 56 

mas que o plano só ficou pronto no início desse ano. A Profa. Aline questionou porque os chefes de 57 

Departamento e Coordenadores de Curso não foram consultados no decorrer da elaboração do plano. 58 

A Profa. Sue Ellen destacou que a Técnica Iramaia foi muito transparente durante todo o processo e 59 

que somente agora houve a consulta oficial, para que o Departamento pudesse se posicionar. A Profa. 60 

Renta informou que já havia conversado com a Direção da Faculdade de Engenharia, em conjunto 61 

com a Profa. Sue Ellen, sobre as proposições do plano e que em seu entendimento o galpão 1 não seria 62 



ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – 09 de março de 2018 

 
uma unidade multiusuário, principalmente ao se considerar as atividades realizadas no LAQUA. 63 

Informou, também, que o Prof. Hélio (Diretor) ficou comprometido em tentar conseguir outro técnico 64 

para complementar as atividades do LAQUA. O Prof. Júlio informou que colegas de outro 65 

Departamento já estão tendo problemas com a flexibilização, pois aprovaram no primeiro momento, 66 

mas já estão pretendendo reverter essa decisão. A Técnica Iramaia informou que está achando o 67 

processo um pouco confuso, pois cada um fala uma coisa, como por exemplo: o Prof. Hélio informou 68 

que há respaldo pela AGU; que comissão de flexibilização argumenta que o plano foi aceito pelo 69 

Diretor. Em sua opinião, pelo princípio da isonomia, não se acha no direito de ficar fora deste 70 

processo. O Prof. Emanuel informou que a norma foi criada visando flexibilizar os horários, 71 

considerando algumas premissas, mas não concorda com o plano proposto pela Faculdade de 72 

Engenharia da forma como está, pois cada unidade deveria possuir um grupo multifuncional, de 73 

acordo com a definição da norma, devendo compartilhar rotinas, protocolos e funções, o que de fato 74 

não ocorreria, de acordo com o formato da proposta apresentada. O Prof. Luiz informou que, em sua 75 

opinião, a multifuncionalidade não funcionará nos laboratórios, na forma como está e que este 76 

problema já é de longa data. Ressaltou, também, que outras Universidades estão trabalhando com as 77 

oito horas. A Profa. Renata pediu para registrar em ATA que solicitaram um técnico para o LAQUA. 78 

O Prof. Júlio informou que em sua opinião se todos cumprirem as seis horas está Ok e que o Reitor 79 

tem consciência do acordão 6476/2017-segunda câmara. Profa. Renata discordou dessa opinião, 80 

ressaltando a necessidade de uma reflexão sobre a situação atual do país e que a Faculdade de 81 

Farmácia da UFJF conseguiu resolver esse problema de forma correta. A Profa. Aline concordou com 82 

a opinião da Profa. Renta. Ressaltou ainda, que valeria constar em ATA que o nosso Departamento 83 

(ESA) não está de acordo. A Profa. Sue Ellen ressaltou que também não está de acordo com o plano 84 

e que faz questão de que conste em ATA a sua posição. O Prof. Celso informou que também discorda 85 

do plano, na forma como está, pois há pontos questionáveis; acredita, também, que o plano deveria 86 

ser revisto, principalmente em relação à divisão de setores, considerando às rotinas e protocolos, que 87 

são específicos de cada laboratório. A Profa. Sue Ellen informou que o Departamento deve, também, 88 

se posicionar sobre outros setores (p.ex. secretaria). A Técnica Iramaia destacou que não está 89 

constrangida com as discussões e concorda com muito do que está sendo falado. O Prof. Edgard 90 

informou que, em sua opinião, os principais aspectos estão relacionados com a definição de unidade 91 

e multifuncionalidade: as funcionalidades tem de ser definidas de acordo com as rotinas de trabalho. 92 

Informou, também que discorda com o Prof. Júlio em relação à definição de diferentes critérios para 93 
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horários de trabalho: seis horas para uns e para outros oito horas. Acha, também, importante definir 94 

uma posição do Departamento sobre a interpretação das Unidades (setores), apresentando como 95 

exemplo o galpão. O Prof. Otávio informou que concorda com a opinião do Prof. Edgard, em que as 96 

unidades estão equivocadas e cada caso é um caso, e, também, que deveria se repensar o processo 97 

como um todo. Informou, também, que no caso da Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental 98 

e Sanitária, acordou com a Técnica Sônia (e que vem funcionando bem) em flexibilizar para a mesma 99 

cumprir seis horas, mas quando houvesse necessidade de cumprir oito horas a mesma faria. O Prof. 100 

Edgard sugeriu que as unidades que seriam mais justas, deveriam ser em termos de Departamento. O 101 

Prof. Otávio complementou sugerindo que os setores seriam melhor definidos como Departamento, 102 

coordenação, Laqua. Após as discussões, foi colocado em votação o Plano de Flexibilização dos 103 

TAEs, conforme a proposta apresentada pela Direção da Faculdade de Engenharia, resultando em 13 104 

votos contrários ao plano e 2 abstenções, sendo uma do Prof. Luiz Evaristo e outra da TAE Iramaia. 105 

Ficou definido que o Departamento-ESA está de acordo com a possibilidade de flexibilização, mas 106 

que o mesmo é contra o plano, na forma como foi apresentado. Para o ESA, as unidades estão 107 

equivocadas e deveriam ser três, que lhe afetam diretamente: LAQUA, Coordenação e laboratório de 108 

Mecânica dos Fluidos e Hidráulica. ii. Apreciação do pedido de progressão funcional na carreira 109 

do magistério superior do Professor Júlio Cesar Teixeira, de Associado 3 para Associado 4.  O 110 

Prof. Júlio fez um relato de suas atividades no período considerado para progressão. Após o relato, no 111 

interstício correspondente, o mesmo se ausentou para apreciação dos pares. Colocado em votação o 112 

pedido de progressão funcional, foi aprovado por unanimidade. iii. Apreciação da solicitação da 113 

Professora Renata Pereira para coorientação de aluna de mestrado no Programa de Pós-114 

Graduação em Engenharia Civil (PPGEC) da Universidade Federal de Viçosa. A Profa. Renata 115 

informou que foi convidada para coorientar, em nível de Mestrado, a aluna Thaisa, e que visa estreitar 116 

os laços com a UFV. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. iv. Apreciação da 117 

solicitação do Diretório Acadêmico Clorindo Burnier (DA de Engenharia, Of. 04/2018) de 118 

abertura de uma turma extra da disciplina de Hidráulica Geral (ESA 024). O Prof. Celso 119 

informou sobre o pedido de abertura de uma nova turma de Hidráulica, pelo Diretório Acadêmico da 120 

Engenharia. Após análise e discussões foi constatado que não há disponibilidade de horário de 121 

Professor no Departamento, para abertura de novas turmas, devido às atividades docentes já definidas 122 

no plano do  Departamental para 2018.1. Colocado em votação, o mesmo foi indeferido pelos 123 

presentes. O Prof. Luiz informou que, em sua opinião, os alunos que realmente precisam deveriam ser 124 
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atendidos, após um levantamento das necessidades. O Prof. Celso informou que o mesmo realizou um 125 

levantamento, junto às coordenações dos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia 126 

Civil, para verificar os alunos que realmente necessitam da matrícula na disciplina de Hidráulica e 127 

que, após ouvir às coordenações, haveria necessidade de mais seis vagas, além das sessenta vagas já 128 

preenchidas na disciplina, sendo cinco para Eng. Sanitária e Ambiental e uma para Civil e que, 129 

conversou também com outros colegas envolvidos na disciplina prática de Hidráulica. Após as 130 

conversas constatou-se que haveria possibilidade de abrir, em regime de excepcionalidade, para que 131 

aqueles seis, que realmente necessitavam, fossem atendidos. Colocada em votação essa abertura de 132 

seis vagas extras, em regime de excepcionalidade, foi aprovado pelos presentes. v. Apreciação de 133 

pedido de transferência (troca de vaga – UFV x UFJF), do Prof. Henrique M. P. Rosa da 134 

Universidade Federal de Viçosa.  O Prof. Celso informou sobre o pedido do Prof. Henrique da UFV, 135 

em vir para a UFJF através do processo de troca de vagas e que a experiência do Professor estaria 136 

relacionada às áreas de Fenômenos de Transporte e Mecânica dos Fluidos. A Profa. Maria Helena 137 

lembrou que a prioridade do Departamento, já registrada em ATA, é de um Biólogo e que, em sua 138 

opinião, não seria necessário analisar este novo pedido. O Prof. Edgard destacou, em sua opinião, que 139 

seria interessante para o ESA um professor trabalhasse com pesquisa nessa área, pois acha que é uma 140 

área deficitária no Departamento e que seria interessante para o Departamento. Mas, que se deve 141 

seguir a prioridade já definida pelo Departamento. Após as discussões, ficou definido que o ESA deve 142 

seguir a prioridade já definida anteriormente, para conseguir um Professor na área de Biologia e que 143 

deverá informar ao Professor Henrique da UFV que: agradece o interesse, mas infelizmente não há 144 

vaga disponível no momento para o Departamento. vi. Agendamento de dias e horários para 145 

próximas reuniões no período 2018.1. O Prof. Celso informou sobre os melhores horários para 146 

futuras reuniões do ESA no período 2018.1. Após análise pelos presentes ficaram pré-agendadas as 147 

reuniões nas primeiras segundas-feiras de cada mês, com início às 14 horas, conforme as seguintes 148 

datas: 02/04/2018, 07/05/2018, 04/06/2018 e 02/07/2018. IV. Assuntos gerais. O Prof. Emanuel 149 

informou sobre o projeto da empresa Essencis, para trabalhar com resíduo, sendo que a equipe está 150 

composta pelos Profs. Otávio, Emanuel, Sue Ellen e Samuel. O trabalho será voltado para a realização 151 

de uma revisão bibliográfica e a empresa, Essencis, irá ceder duas bolsas de IC para realização do 152 

trabalho. O Prof. Otávio informou que só ajudou a fazer os contatos e a empresa está vendo a UFJF 153 

como potencial colaborador. O Prof. Otávio informou, também, que participou de um encontro, cujo 154 

foco foi estabelecer alianças estratégicas para a Zona da Mata: informou que está aberto para 155 
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participação de pessoas em eixos principais de atuação, destacando segurança hídrica e resíduos do 156 

polo moveleiro. Outra oportunidade: reuniões de caminhos para a Zona da Mata - Projeto macaúba – 157 

visando geração de combustível pela macaúba. Informou que é um projeto internacional da Prefeitura 158 

de J.F. e poderia identificar dentro da UFJF quem tem interesse em participar das seguintes questões: 159 

biocombustível, indústria da aviação civil, farmacêutica e cosmética. A Profa. Renata apresentou dois 160 

informes: o primeiro, foi lembrar a todos para contribuírem com artigos para o III-SRHPS e o segundo, 161 

relacionado às demandas para o LAQUA, em que solicitou aos professores uma previsão daquilo que 162 

cada um precisa, para o planejamento das previsões dos pedidos de vidrarias e reagentes. A Profa. 163 

Maria Helena informou que o GET está planejando um evento para comemorar o dia cinco de junho 164 

(Dia Mundial do Meio Ambiente) e para comemorar o aniversário de dez anos do curso de Engenharia 165 

Ambiental e Sanitária. Pediu aos colegas para liberar os alunos para o evento. A Profa. Renata sugeriu 166 

à Profa. Maria Helena que encaminhasse uma agenda do que já está programado, para melhor planejar 167 

as atividades. A aluna Isabela informou que existe uma ideia de fazer um planejamento de todos os 168 

eventos da Engenharia, em um único calendário. O Prof. Otávio sugeriu que o evento deve ser Top, 169 

com uma festa ao final e planejar palestras de alto nível. Eu, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, lavrei 170 

a presente ata. Juiz de Fora, 09 de março de dois mil e dezoito. 171 


