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No dia quatro de junho 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, Samuel Rodrigues Castro e Sue Ellen Costa Bottrel. Estiveram presentes, também, 8 

os representantes discentes: Isabela Vargas e Pedro Antônio. I - Aprovação da ata da reunião do 9 

dia 07 de maio de 2018. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade, sem alterações. II - 10 

Comunicações da presidência: i. Solicitação de apoio de todos os presentes na divulgação das 11 

inscrições, com desconto até o dia 20/06/2018, para o III Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia 12 

do Rio Paraíba do Sul e ii. Inserção de item de pauta. O Prof. Celso informou que recebeu da 13 

Coordenação do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental e também da Coordenação do curso de 14 

Engenharia Civil dois pedidos de aproveitamento de vaga de dois pesquisadores, a saber: Getúlio 15 

Fonseca Domingues (Universidade Federal de Viçosa) e Gerson dos Santos Lisboa (Universidade 16 

Federal do Sul da Bahia) e perguntou se poderia inserir estas solicitações como novo item de pauta. 17 

Colocado em votação, a inclusão do item, foi aprovada por unanimidade. III. Ordem do dia: i. 18 

Aprovação do Plano Departamental do ESA para o período 2018-3. O Prof. Celso apresentou a 19 

proposta de planejamento departamental com a distribuição de disciplinas para os Professores do ESA 20 

para o período 2018-3. A Profa. Maria Helena informou que irá oferecer uma disciplina eletiva e que 21 

irá informar o código e o número de vagas para esta disciplina. Após a análise pelos presentes, o 22 

planejamento foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. ii. Solicitação de 23 

aproveitamento de vaga  e transferência para o ESA-UFJF, dos professores : Getúlio Fonseca 24 

Domingues (Universidade Federal de Viçosa) e Gerson dos Santos Lisboa (Universidade Federal 25 

do Sul da Bahia). Após a análise dos perfis dos professores, os presentes acharam interessante para 26 

o Departamento o perfil do Prof. Gerson dos Santos Lisboa (Universidade Federal do Sul da Bahia), 27 

que poderia atender a parte de desenho técnico, mas que deveríamos informar que apesar do interesse 28 

do ESA não há vaga no momento, conforme já foi informado à outros interessados previamente. IV. 29 

Assuntos gerais. O Prof. Júlio informou sobre o plano individual de trabalho e relatório individual de 30 

trabalho, que será implementado, em breve na Faculdade de Engenharia. Informou que a UFJF foi 31 
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notificada pela procuradoria sobre a falta de critérios de progressão/promoção docente. Quando este 32 

procedimento for aprovado, cada professor deverá preencher seu plano individual de trabalho no 33 

SIGA e após um ano, o mesmo deverá prestar contas das suas atividades previstas. Irá ser criada uma 34 

comissão no Departamento por três professores para avaliar o relatório de trabalho. A progressão só 35 

será concretizada após a análise e aprovação da comissão criada. A Profa. Renata perguntou se o plano 36 

proposto pelo professor deve ser aprovado no Departamento. O Prof. Júlio informou que sim. A Profa. 37 

Aline perguntou se já existe um modelo a ser seguido. O Prof. Júlio informou que sim, mas esta 38 

informação ainda não está disponível. O Prof. Celso perguntou se o plano individual a que se está 39 

sendo informado é o PIT. O Prof. Júlio informou que sim. O Prof. Luiz perguntou se a regra será 40 

unificada para o PIT. O Prof. Júlio informou que sim e que atualmente, cada unidade está formulando 41 

sua própria regra, mas que a ordem é para ser unificada. Informou ainda que: o PIT será único para 42 

toda UFJF, informatizado, geral e detalhado; as atividades do PIT serão dividida em 5 áreas: ensino, 43 

pesquisa, extensão, administração e inovação; e que os docentes deverão optar por dois eixos entre 44 

ensino, pesquisa e extensão. O Prof. Otávio perguntou se o plano de trabalho será individual ou se 45 

haverá alguma orientação institucional para planejamento em grupo. A Profa. Renata opinou que em 46 

seu entendimento não há como ficar discutindo muito sobre esse assunto neste momento e informou 47 

sobre a experiência da UERJ, em que as adequações são realizadas de acordo com as necessidades.  48 

A Profa. Aline sugeriu que o Departamento deve encaminhar para a Direção da Faculdade algumas 49 

preocupações importantes para que deveriam ser defendidas pelo representante da Faculdade de 50 

Engenharia na reunião do Consu. O Prof. Luiz sugeriu divulgar melhor a história do Departamento, e 51 

disponibilizar no site do ESA informações como: ATAs e outros documentos do Departamento. O 52 

Prof. Otávio informou que amanhã (05/06/2018) será lançada uma plataforma de biocombustível da 53 

Zona da Mata, pela Prefeitura de JF, visando promover o crescimento econômico da região. A Profa. 54 

Maria Helena informou que houve o adiamento do evento, pelo motivo da paralização dos 55 

caminhoneiros e falta de mantimentos na UFJF, como gás de cozinha, mas que o mesmo acontecerá 56 

em outra data, que ainda está sendo estudada. A Profa. Maria Helena informou que comprou o outro 57 

filtro para o purificador de água, com os recursos da “vaquinha” do ESA e sugeriu recolher mais dez 58 

reais de cada um para comprar mantimentos para o ESA. A Profa. Sue Ellen perguntou sobre a compra 59 

do cartucho de impressora. O Prof. Celso informou que fez a solicitação, dentro calendário de 60 

compras, e que o mesmo já está sendo providenciado pela Direção da Faculdade de Engenharia. Eu, 61 

Celso Bandeira de Melo Ribeiro, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, 04 de junho de dois mil e dezoito. 62 


