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No dia dois de abril 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, Júlio Cesar Teixeira, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Marconi Fonseca de Moraes, Maria Helena 6 

Rodrigues Gomes, Otávio Eurico de Aquino Branco, Renata de Oliveira Pereira, Samuel Rodrigues 7 

Castro e Sue Ellen Costa Bottrel. Esteve presente, também, a representante discente: Isabela Vargas. 8 

Justificaram a ausência o Professor Jonathas Batista Gonçalves Silva e o discente Pedro Antônio. I- 9 

Aprovação da ata da reunião do dia 09 de março de 2018. Colocada em votação foi aprovada por 10 

unanimidade, sem alterações. II - Comunicações da presidência: i. Solicitação do DA de 11 

Engenharia (Of. 14/2018) para os Professores das Faculdades de Engenharia e ICE não 12 

marcarem atividades avaliativas ou que incluam em seu plano de aula as datas da XLI Semana 13 

da Engenharia que ocorrerá entre 10 e 15 de setembro de 2018.  O Prof. Celso informou que 14 

recebeu do D.A. de Engenharia uma solicitação para os professores não marcarem atividades 15 

avaliativas e incluir no plano das disciplinas o XLI Semana de Engenharia que ocorrerá entre os dias 16 

10 e 15 de setembro de 2018. ii. Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio 17 

Paraíba do Sul. O Prof. Celso informou da prorrogação do prazo até dia 15 e abril de 2018, para 18 

envio de trabalhos ao III Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul. III. Ordem 19 

do dia: i. Apreciação do pedido da Professora Renata Pereira referente à modificações na 20 

infraestrutura do LAQUA, visando a segurança. A Profa. Renata informou, que há algum tempo 21 

já vem conversando com a Profa. Sue Ellen sobre a preocupação com relação à segurança no Laqua e 22 

que consideram esse item como primordial. Informou, também, que há uma discussão no âmbito da 23 

UFJF sobre a ocorrência de acidentes envolvendo alunos em outros laboratórios e que, em função 24 

disso, há a necessidade de aumento da segurança no âmbito dos ambientes laboratoriais. Visando 25 

solucionar o problema, a Profa. Renata informou que pediu autorização à Profa. Aline, para abrir uma 26 

porta na parede divisória entre o espaço do laboratório de qualidade da água, para o laboratório de 27 

qualidade do ar. De acordo com essa proposta, essa passagem permitiria o fluxo nos dois sentidos, em 28 

caso de acidentes: tanto no laboratório de qualidade de água para o de poluição do ar, quanto o de 29 

poluição do ar para o de qualidade da água. Após as discussões, a proposta de abertura da porta foi 30 

aprovada por unanimidade. A Profa. Renata se prontificou à solicitar a execução da abertura da porta. 31 
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ii. Indicação de 5 (cinco) novos membros para compor a Comissão de Orientação de Estágio do 32 

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, sendo: 1 presidente; 2 professores orientadores da 33 

área de Engenharia Sanitária; 2 professores orientadores da área de Engenharia Ambiental.  O 34 

Prof. Celso informou que recebeu um ofício da Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental e 35 

Sanitária, solicitando novas indicações para a composição da comissão de orientação de estágio. O 36 

Prof. Júlio questionou sobre o número de representantes solicitados (cinco) e também, sobre a 37 

representação de áreas (somente Eng. Sanitária e Eng. Ambiental), haja vista que esse quantitativo já 38 

havia sido estabelecido, considerando as três de atuação do curso, à saber: Engenharia Sanitária, Meio 39 

Ambiente e Recursos Hídricos. O Prof. Otávio informou que a comissão de estágio havia estabelecido 40 

uma nova regra e que, neste momento, passou despercebido a questão de representação de áreas. Após 41 

as discussões e após consultar o vice coordenador de curso Prof. Samuel, ficou acertado que deveriam 42 

ser indicados representantes para as três áreas de atuação do Departamento (Meio Ambiente, 43 

Saneamento e Recursos Hídricos), sendo dois representantes para cada área, ficando, então, seis 44 

representantes no total, possibilitando então retornar a área de Recursos Hídricos, que não estava 45 

prevista. Na sequência, o Prof. Otávio informou que houve a necessidade de uma orientação de 46 

estágio, onde o Prof. Luiz Evaristo assinou como orientador, sendo aceita pela comissão de estágio da 47 

UFJF e que à partir de então, este necessitaria permanecer na orientação do estágio. O Prof. Evaristo 48 

informou que não havia nenhum representante na época da requisição e para agilizar o processo 49 

assinou como orientador. Em seguida a Profa. Renata sugeriu que após o Departamento indicar os seis 50 

representantes, esta sugestão fosse ratificada pelo Colegiado. Prof. Samuel questionou a necessidade 51 

de serem dois representantes por área. O Prof. Celso abriu o espaço para candidaturas: o Prof. Otávio 52 

se candidatou a ficar como presidente da comissão e em seguida foram indicados os representantes de 53 

cada área, ficando na área de Saneamento os Professores Emanuel como titular e Edgar como suplente; 54 

na área de Meio Ambiente a Profa. Aline como titular e Samuel como Suplente; e na área de Recursos 55 

Hídricos o Prof. Luiz Evaristo como titular e Maria Helena como Suplente. Colocadas em votação, as 56 

indicações foram aprovadas por unanimidade. iii. Indicação de novos representantes para compor 57 

o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, para as 58 

seguintes áreas:  Saneamento; Meio Ambiente. O Prof. Celso informou que recebeu um ofício da 59 

Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, solicitando novas indicações para a 60 

composição dos representantes do NDE, nas áreas de Saneamento e Meio Ambiente. Após discussões 61 

foram indicados os Professores Júlio para a área de Saneamento e o Prof. Samuel para a área de Meio 62 
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Ambiente. iv. Eleição para o novo coordenador para o Laboratório de Mecânica dos Fluidos e 63 

Hidráulica. O Prof. Marconi se candidatou a ficar como o novo coordenador e a Profa. Maria Helena 64 

como vice coordenadora do Laboratório de Mecânica dos Fluidos. Após colocado em votação foi 65 

aprovado por unanimidade. IV. Assuntos gerais. A Profa. Renata informou que conversou com Prof. 66 

Jonathas sobre a disciplina de Controle Ambiental (oferecida no laboratório) e solicitou uma 67 

orientação do Departamento, com relação ao número de turmas para essa da disciplina. Informou que 68 

foi realizada a previsão, mas que não ocorreu conforme planejado porque os alunos defenderam TCC 69 

antecipadamente para poderem quebrar os requisitos (80% dos créditos) e, assim, poderem cursar a 70 

disciplina de laboratório. Neste sentido, visando evitar que esse problema se repita, solicitou ajuda ao 71 

Departamento para não haver uma grande demanda: pediu para o Departamento avisar quantos alunos 72 

que irão defender TCC1, para o planejamento do laboratório. Prof. Celso solicitou que fosse lembrado 73 

e que se discutisse esse problema, no planejamento do curso no final do ano, visando evitar que o 74 

problema ocorra o primeiro período do ano subsequente. O Prof. Samuel informou que o programa 75 

que coordena, sobre as ações ambientais, foi apresentado no evento “Domingo no Campus”. E que 76 

em função dessas atividades foi convidado para participar de outro programa, chamado “Visita ao 77 

Campus”, onde os alunos do ensino médio vem conhecer o campus da UFJF. Informou que esta é uma 78 

oportunidade para dar visibilidade ao curso: falar um pouco sobre o curso e, assim, convidou algumas 79 

pessoas de diferentes áreas, como a Empresa Júnior (Porte) e alguns colegas do Departamento, para 80 

participarem e aproveitou a oportunidade para estender o convite para quem tiver interesse e 81 

disponibilidade. O Prof. Otávio informou que o Departamento precisa ser “mais agressivo” com 82 

relação às oportunidades e parcerias. Informou que está tentando resgatar o NIEIA, onde há demandas 83 

com o Ministério Público, na área ambiental. Informou que existe outra oportunidade que está prestes 84 

à sair que é da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, onde foram elencados nove 85 

temas, ainda abertos para quem quiser participar, e que a segunda reunião está prevista para o dia 11 86 

de maio. Informou que a AGEVAP irá fornecer demandas de serviço e possibilidades de estágio. O 87 

Prof. Luiz informou que participou de algumas reuniões sobre Pagamento de Serviços Ambientais e 88 

que pode haver demandas futuras sobre esse tema. O Prof. Edgard destacou que seria interessante para 89 

o Departamento uma reformulação da página do ESA, visando destacar os projetos que estão sendo 90 

desenvolvidos. O Prof. Celso sugeriu que fosse preparado um formato padrão, de uma forma que fique 91 

atrativa a divulgação dos projetos do Departamento e que esteve na CESAMA, para conversar sobre 92 

apoio ao III Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do rio Paraíba do Sul e que nesta reunião foi 93 
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informado sobre outras possibilidades de projetos conjuntos com o Departamento. O Prof. Samuel 94 

informou sobre o andamento do blog do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. A Profa. Maria 95 

Helena informou que já criou um grupo de pesquisa no CNPq e que seria interessante a criação de 96 

novos grupos de pesquisa. Eu, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, 02 97 

de abril de dois mil e dezoito. 98 


