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No dia nove de julho 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, Sue Ellen Costa Bottrel e a TAE Sônia Azalim.  Justificou 8 

a ausência a TAE Iramaia. I - Aprovação da ata da reunião do dia 04 de junho de 2018. Colocada 9 

em votação foi aprovada por unanimidade, sem alterações. II - Comunicações da presidência: i. 10 

Férias de julho – O Prof. Celso informou que entrará de férias, no período de 16 a 30 de julho de 11 

2018, juntamente com a sub-chefe do ESA, Profa. Sue Ellen e o Prof. Emanuel ficará responsável 12 

pelo Departamento nesse período. ii. III SRHPS – O Prof. Celso informou que foram inscritos até o 13 

momento aproximadamente 200 pessoas no III Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio 14 

Paraíba do Sul e que precisará realizar uma reunião, com os Professores do ESA que desejarem ajudar 15 

nos dias do Simpósio, para definir como poderão ajudar. iii. Fórum de Internacionalização da 16 

UFJF. O Prof. Celso informou que participou da reunião no dia 20 de junho, com a Profa. Dra. Vr. 17 

Preethi (Hindustan University) da Índia, que estava em visita sabática à UFJF, no Galpão da 18 

Engenharia Elétrica e foi convidado para participar do Fórum de Internacionalização da UFJF, pelo 19 

Prof. Bruno da Eng. Elétrica. iv. Inversão de itens de pauta. O Prof. Celso informou que a Sônia, da 20 

coordenação do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, solicitou inversão de itens de pauta, 21 

inserindo como primeiro item o Plano de Flexibilização dos TAES, pois precisará se ausentar antes 22 

do término da reunião. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. III. Ordem do dia: i. 23 

Apreciação do pedido de progressão funcional, de Associado 3 para Associado 4, do Professor 24 

Luiz Evaristo Dias de Paiva. O Prof. Luiz Evaristo fez um relato das suas atividades realizadas no 25 

período de 2016 a 2018. Após a análise pelos presentes, a solicitação de progressão funcional foi 26 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. ii. Apreciação do pedido de promoção 27 

funcional, de Adjunto 4 para Associado 1, do Professor Marconi Fonseca de Moraes. O Prof. 28 

Marconi fez um relato das atividades realizadas no período de 2016 a 2018. Após a análise pelos 29 

presentes, o relatório de atividades foi aprovado por unanimidade. iii. Alteração curricular do curso 30 

de Engenharia de Produção: mudança de período da disciplina ESA011 – Fundamentos de 31 
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Segurança do Trabalho – 7º Período. O Prof. Celso informou que recebeu o Ofício 20/2018 do 32 

Departamento de Engenharia de Produção, sobre alteração de período de oferecimento da disciplina 33 

ESA011 – Fundamentos de Segurança do Trabalho e fez uma consulta ao Prof. Júlio, responsável pela 34 

disciplina. O Prof. Júlio informou que a disciplina é atualmente oferecida no nono período do curso 35 

e, com a mudança, ficou acordado com o coordenador do Curso de Engenharia de Produção, que a 36 

mesma terá como pré-requisito a disciplina Organização de Trabalho e Empresa. Após a análise pelos 37 

presentes, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. iv. Apreciação da participação do 38 

Professor Luiz Evaristo como colaborador externo em projeto de extensão no Instituto Federal 39 

de Educação Ciência e Tecnologia do Sudeste Mineiro - Campus de Juiz de Fora (IFET). O Prof. 40 

Luiz Evaristo informou que o projeto será realizado na área de dinâmica de escoamentos com 41 

superfície livre e foi selecionado para ser o colaborador externo no mesmo. Informou, também, que 42 

haverá uma bolsa durante o período de seis meses. Após a análise pelos presentes, foi colocado em 43 

votação e aprovado por unanimidade. v. Apreciação da participação do Prof. Celso Bandeira no 44 

Projeto P&D - projeto de modelagem hidrológica para geração de energia - para a empresa de 45 

energia EDP e INESC P&D Brasil – Instituição Científica e Tecnológica. O Prof. Celso informou 46 

que foi convidado à participar do projeto P&D ANEEL, com o título “Gestão Integrada de Água, 47 

Custos e Energia Utilizando Modelos Estocásticos em Série com Deep Learning para Aumento de 48 

Eficiência de UHEs - Chuva Vazão”, para realizar modelagem hidrológica com o modelo SWAT, com 49 

finalidade de prever vazões afluentes em reservatórios de hidrelétricas, visando auxiliar no processo 50 

de gerenciamento no processo de geração de energia, para empresa EDP. O Prof. Celso informou que 51 

que irá dedicar quatro horas semanais ao projeto e que as atividades do projeto estarão dentro das oito 52 

horas possíveis para participação em projetos de pesquisa, de acordo com a legislação vigente e que 53 

o projeto não irá impactar as atividades normais de ensino e administração do Departamento. O Prof. 54 

Júlio perguntou quem pagará a bolsa e o Prof. Celso informou que será o INESC P&D Brasil e que 55 

haverá, também, bolsas de pesquisa de Iniciação Científica para alunos de graduação. Após a análise 56 

pelos presentes, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. vi. Apreciação da 57 

participação do Prof. Celso Bandeira  no curso de especialização gratuita, à distância, em Gestão 58 

Pública em Proteção e Defesa Civil. O Prof. Celso informou que foi convidado pelo Prof. Jordan da 59 

Faculdade de Engenharia (Departamento de Transportes) à participar do curso de pós-graduação à 60 

distância, para oferecer uma disciplina na área de recursos hídricos. O Prof. Fabiano informou que a 61 

proposta do curso foi trabalhada para atender o Edital da CAPES. Após a análise pelos presentes, foi 62 
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colocado em votação e aprovado por unanimidade. vii. Plano de Flexibilização da Jornada de 63 

Trabalho- TAES (última versão). O Prof. Celso informou que houve uma outra reunião, à convite 64 

da Direção da Faculdade da Engenharia, com outros chefes de Departamento, para apresentar as 65 

últimas alterações no Plano de Flexibilização dos TAEs. Informou, também, que embora as alterações 66 

fossem pequenas, da última versão do Plano, achou prudente passar novamente pelo Departamento 67 

para apreciação. Lembrou, também, que encaminhou aos Professores do ESA a última versão do plano 68 

de flexibilização dos TAEs, para que todos pudessem analisar. O Prof. Celso agradeceu a presença da 69 

Sônia, TAE da coordenação do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e solicitou à mesma para 70 

fazer uma explanação sobre o Plano de Flexibilização dos TAEs. Com a palavra, a TAE Sônia 71 

informou que, em sua visão, o atendimento tende a melhorar com a implementação do Plano de 72 

Flexibilização. Informou, também, que não é um plano definitivo e que poderá ser aprimorado com o 73 

tempo. Após as discussões, ficou decidido que a posição do Departamento a ser apresentada na 74 

Reunião do Conselho de Unidade será, a mesma já discutida em reuniões anteriores, sendo: o 75 

Departamento ESA é contrário ao Plano de Flexibilização dos TAEs para a Faculdade de Engenharia, 76 

da forma como foi concebido, onde, no seu entendimento, nem todas as equipes apresentadas no plano 77 

são de fato multifuncionais, compartilhando a maioria das suas rotinas e atividades desenvolvidas. 78 

Por, exemplo: no Galpão 1 – considerado um setor multifuncional - os técnicos de laboratórios 79 

desenvolvem atividades muito específicas de suas áreas de atuação e não compartilham suas 80 

atividades e rotinas entre si e, na secretaria avançada do Prédio Itamar – considerada outro setor 81 

multifuncional - os TAEs, não compartilham as suas rotinas com a Secretaria da Faculdade de 82 

Engenharia, conforme previsto no Plano. Entretanto, ressaltou que o ESA não é contra a Flexibilização 83 

em si. Esta posição foi aprovada pelos professores presentes, com exceção do Prof. Júlio César 84 

Teixeira, que informou que é a favor do Plano. IV. Assuntos gerais. O Prof. Marconi informou que 85 

tem uma intenção de oferecer uma disciplina eletiva em instrumentação hidráulica, em função do 86 

trabalho realizado no Doutorado. O Prof. Otávio elogiou a iniciativa do Prof. Marconi e sugeriu a 87 

criação de uma bacia experimental totalmente instrumentada. O Prof. Otávio informou que seria 88 

interessante rediscutir a questão do espaço para o Departamento. Informou também que a Renova 89 

liberou edital para executar análise de risco ecotoxicológico e a empresa Brandt o convidou o Prof. 90 

Otávio para participar do projeto. O Prof. Otávio informou que convidou para esse projeto um ex-91 

aluno e o Prof. Haroldo e verá como oficializar na FADEPE. O Prof. Jonathas informou que surgiu 92 

uma demanda recente na coordenação do ESA: informou que os alunos estão sofrendo impacto com 93 
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relação à disciplina de estatística, em função dos ajustes na reforma curricular 2018.1 e que necessita 94 

ajustar os horários de algumas disciplinas para os alunos do quarto período do curso, período 2018.3, 95 

para equacionar o problema. Eu, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, 96 

09 de julho de dois mil e dezoito. 97 


