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No dia sete de maio 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, Jonathas Batista 5 

Gonçalves Silva, Júlio Cesar Teixeira, Marconi Fonseca de Moraes, Maria Helena Rodrigues Gomes, 6 

Otávio Eurico de Aquino Branco, Renata de Oliveira Pereira, Samuel Rodrigues Castro e Sue Ellen 7 

Costa Bottrel. Esteve presente, também, a representante discente: Isabela Vargas. Justificaram a 8 

ausência o Professor Luiz Evaristo Dias de Paiva, o  Prof. Fabiano Cesar Tosetti Leal e a técnica 9 

Iramaia Aparecida de Moraes. I - Aprovação das atas das reuniões dos dias 26 de março de 2018 10 

e 02 de abril de 2018. Colocadas em votação foram aprovadas por unanimidade, sem alterações. II - 11 

Comunicações da presidência: i. Inserção de itens de pauta.  O Prof. Celso informou que recebeu 12 

duas solicitações para inclusão de itens na pauta da reunião, a saber: a) Professor Júlio: apreciação do 13 

Projeto de Extensão “Mapa de riscos da Faculdade de Engenharia da UFJF”; b) Professor Jonathas: 14 

troca de representante do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental no conselho técnico do 15 

Jardim Botânico da UFJF. Colocado em votação, a inclusão dos dois itens, foi aprovada por 16 

unanimidade. III. Ordem do dia: i. Apreciação do pedido de progressão, de Adjunto I para 17 

Adjunto 2, da Professora Sue Ellen Costa Brottrel. A Profa. Sue Ellen fez o relato de suas 18 

atividades no período de 11/03/2016 a 11/03/2018. Após o relato, o pedido foi colocado em votação 19 

e foi aprovado por unanimidade. ii. Apreciação do pedido do Colegiado do Curso de Engenharia 20 

Ambiental e Sanitária, relativo à alteração da carga horária de TFCII (210 horas).  O Prof. 21 

Jonathas informou que há um problema na carga horária da disciplina Desenho Auxiliado por 22 

Computador: a disciplina está sendo oferecida pelo Prof. Pedro da Elétrica com 30 horas, o que 23 

resultaria em 3570 horas e não 3600 horas, para o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. 24 

Explicou que a carga horária de 3570 horas para o curso, poderia gerar algum problema futuro junto 25 

ao CREA e que uma forma de resolver o problema seria aumentar a carga horária da disciplina de 26 

TFCII, em 30 horas, o que não causaria nenhum impacto para os alunos e professores. Informou 27 

também que está trabalhando numa reforma mais ampla para o curso. Após as discussões, chegou-se 28 

à conclusão de que a melhor forma de resolver o problema seria aumentar em 30 horas a disciplina 29 

TFCII, conforme proposto. Colocado em votação, a proposta de aumentar em 30 horas a disciplina de 30 

TFCII foi aprovada por unanimidade. iii. Apreciação de pedido de transferência (troca de vaga – 31 
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UFRRJ x UFJF), da Profa. Irene Coelho da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O 32 

Prof. Celso informou que recebeu um e-mail e também um telefonema da Profa. Irene Coelho da 33 

UFRRJ solicitando uma avaliação do ESA, sobre a possibilidade de uma transferência da UFRRJ para 34 

o ESA/UFJF.  O Prof. Celso informou que fez uma análise no curriculum vitae da Profa. Irene e que 35 

pareceu ser um bom perfil para o ESA, uma vez que a mesma é bióloga e que poderia atender a 36 

demanda do ESA, com relação à área de Biologia. O Prof. Celso informou, também, que o Prof. Júlio 37 

o havia procurado para conversar sobre o assunto e que o mesmo sugeriu montar uma comissão para 38 

avaliar o pedido da Profa. Irene. Após discussões, a comissão indicada pelo ESA seria formada pelos 39 

professores Júlio, Sue Ellen e Emanuel. Essa composição foi colocada em votação e aprovada por 40 

unanimidade. iv. Projeto de Extensão: Mapa de riscos da Faculdade de Engenharia da UFJF. O 41 

Prof. Júlio informou que foi solicitado à fazer uma vistoria em um laboratório da UFJF, onde havia 42 

risco de acidente de trabalho. Com isso surgiu a ideia de realizar mapas de riscos em laboratórios e, 43 

assim, escreveu uma proposta de projeto de extensão para fazer um mapa de risco para os laboratórios 44 

da Faculdade de Engenharia da UFJF. Na sequencia o Prof. Júlio descreveu com mais detalhes a 45 

motivação e a proposta de projeto, que após colocado em votação foi aprovado por unanimidade. v. 46 

Representante do Departamento no Jardim Botânico da UFJF. O Prof. Jonathas informou que no 47 

ano passado atuou como representante do ESA no conselho técnico do Jardim Botânico, mas que no 48 

momento não está conseguindo dar continuidade à esta atividade. Assim, está colocando a vaga 49 

novamente à disposição do ESA para outro professor que se interesse possa participar. O Prof. Celso 50 

consultou aos presentes, quem estaria disposto a assumir a representação do Departamento neste 51 

conselho. O Prof. Marconi se prontificou à assumir esta representação e informou que já trabalhou no 52 

local e que conhece os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Colocado em votação foi aprovado 53 

por unanimidade a indicação do Prof. Marconi para o Conselho. IV. Assuntos gerais. O Prof. Marconi 54 

perguntou se todos os projetos de extensão necessitam ser aprovados pelo Departamento. A Profa. 55 

Maria Helena informou que quando há prestação de serviços e recursos envolvidos há necessidade, 56 

mas quando não há, chamado “demanda espontânea”, não há necessidade de passar pelo 57 

Departamento. Prof. Emanuel comunicou que a CESAMA aprovou a proposta de projeto de extensão, 58 

apresentado ao ESA na última reunião de Departamento, e que o mesmo também já foi aprovado pela 59 

Pró-Reitoria de Pesquisa e que, assim, provavelmente o mesmo será implementado ainda este mês. 60 

Profa. Maria Helena informou que irá realizar o evento em comemoração ao dia mundial do meio 61 

ambiente, no dia 05/06/2018, e também para comemorar o aniversário de 10 anos do curso de 62 
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Engenharia Ambiental e Sanitária. Pediu que os professores não marquem nenhuma atividade 63 

avaliativa nesta data. O Prof. Júlio sugeriu preparar um placa de homenagem ao Prof. Homero no dia 64 

do evento e se propôs a fazer a placa sem custos para o evento. O Prof. Emanuel sugeriu reunir os 65 

professores criadores do curso em um momento, como uma mesa redonda, no evento. Na sequência a 66 

Profa. Maria Helena sugeriu colocar os notebooks e data shows no armário que está na sala da 67 

impressora. O Prof. Edgard comunicou que ele, a Profa. Sue Ellen e o Prof. Emanuel aprovaram novos 68 

projetos com a Epamig. Prof. Celso informou que em breve abrirá a inscrição para o III SRHPS e 69 

haverá uma promoção para os alunos e solicitou a colaboração dos professores do ESA para auxiliar 70 

no dia do evento. Eu, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, 07 de maio 71 

de dois mil e dezoito. 72 


