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No dia vinte e seis de março de dois mil e dezoito, às 14:00 h, na sala de reuniões do Departamento 1 

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

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

subchefe do referido departamento, professora Sue Ellen Costa Bottrel e com a presença dos 4 

docentes efetivos: Emanuel Manfred Freire Brandt, Júlio César Teixeira, Luiz Evaristo Dias de 5 

Paiva, Marconi Fonseca de Moraes, Maria Helena Rodrigues Gomes, Renata de Oliveira Pereira, 6 

Samuel Rodrigues Castro. Justificaram a ausência os seguintes professores: Aline Sarmento 7 

Procópio, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, Edgard Henrique Dias e Jonathas Batista Gonçalves 8 

Silva. Estiveram presentes também a auxiliar de laboratório Iramaia Aparecida Moraes e a 9 

representante discente: Isabela Vargas. A reunião teve pauta única, a saber: I- Apreciação do plano 10 

de flexibilização proposto pela Faculdade de Engenharia e seus respectivos horários de 11 

jornada de trabalho dos TAE, referentes às atividades relacionadas ao ESA. O Profa Sue Ellen 12 

iniciou agradecendo a presença da Técnica Administrativa em Educação (TAE) Sônia Azalim, 13 

secretária da coordenação do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, a qual foi convidada pela 14 

chefia a participar da reunião para contribuir com esclarecimentos a cerca do plano de flexibilização 15 

no âmbito das coordenações de cursos. Posteriormente, a presidente continuou relatando conversa 16 

com o Diretor da Faculdade de Engenharia da UFJF, Prof. Hélio Antônio Silva, que solicitou 17 

avaliação de desmembramento do LAQUA (Laboratório de Qualidade Ambiental) da equipe 18 

multifuncional “Galpão” prevista plano de flexibilização proposto pela Unidade. Foi iniciada uma 19 

ampla discussão sobre o novo plano encaminhado ao departamento em caráter geral. A TAE Sônia 20 

Azalim explicou como se daria o funcionamento das secretarias de curso de acordo com o plano de 21 

flexibilização. Os professores Renata e Emanuel se manifestaram dizendo que as equipes nas quais o 22 

Laboratório de Mecânica dos Fluídos, LAQUA (Laboratório de Controle Ambiental) e secretarias de 23 

curso não configuram equipe multifuncional, como define a resolução 54 de 2016 do Conselho 24 

Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora e o Decreto Federal nº 4.836, de 09 de setembro 25 

de 2003, em seu art. 3º. O professor Emanuel destacou a falta de maiores detalhes quanto aos 26 

protocolos de atividades das equipes. A profa Sue Ellen ressaltou a importância do momento, por se 27 

tratar de uma oficialização do regime de trabalho, bem como configurações das equipes de forma 28 

oficial. O professor Samuel se manifestou dizendo que entende que a votação se dará para 29 

aprovação do plano como um todo e não somente da parte que se relaciona ao ESA. Completou 30 

dizendo que, no caso das secretarias, há uma limitação no compartilhamento das atividades dos TAE 31 
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devido à falta de acesso ao sistema pelas secretarias distintas. O professo Júlio ponderou quanto às 32 

dificuldades de compartilhamento das atividades devido à distância física entre algumas secretarias 33 

de curso e atentou para o fato de que as coordenações de pós-graduação se enquadram no plano 34 

proposto como equipe multifuncional em conjunto secretarias de graduação.  35 

A professora Sue Ellen colocou em votação a posição a ser defendida em nome do departamento 36 

levando em consideração duas opções: 1- a reprovação/aprovação integral do plano apresentado pela 37 

direção da Faculdade de Engenharia ou 2- alteração da proposta apenas no que se refere aos TAE 38 

diretamente relacionados ao ESA. Todos se manifestaram a favor da reprovação integral do plano 39 

(opção 1), a exceção da técnica Iramaia e do professor Evaristo. Ambos se abstiveram. 40 

Em seguida foi colocado em votação o interesse do departamento em solicitar, durante a reunião do 41 

Conselho da Faculdade de Engenharia, o registro em ata da justificativa de voto contrário ao plano 42 

proposto. Todos se manifestaram a favor da solicitação de registro. Novamente a técnica Iramaia e 43 

do professor Evaristo se abstiveram. 44 

Posteriormente duas propostas de justificativa foram propostas e submetidas à votação: uma mais 45 

sucinta, contemplando apenas o entendimento por parte do ESA de que, no plano apresentado, 46 

algumas equipes não deveriam ser caracterizadas como multifuncionais e, portanto, o plano não 47 

atende à Resolução 54/16 do CONSU e ao Decreto Federal ao qual a referida resolução se baseia. A 48 

outra justificativa engloba, além do mencionado anteriormente, a citação de exemplos das equipes 49 

que não são consideradas multifuncionais pelo ESA, a saber: LAQUA, Laboratório de Mecânica dos 50 

Fluídos, secretarias dos cursos e secretaria geral da Faculdade de Engenharia. Todos votaram a favor 51 

da segunda opção, a exceção da técnica Iramaia e do professor Evaristo. Ambos se abstiveram.  52 

Eu, Sue Ellen Costa Bottrel lavrei a presente ata no dia 26 de março de 2018.  53 


