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No dia dez de agosto 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: Edgard Henrique 4 

Oliveira Dias, Emanuel Manfred Freire Brandt, Jonathas Batista Gonçalves Silva, Júlio Cesar 5 

Teixeira, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Marconi Fonseca de Moraes, Maria Helena Rodrigues Gomes, 6 

Renata de Oliveira Pereira, Sue Ellen Costa Bottrel, a TAE Iramaia e o discente Pedro Antônio. 7 

Justificaram a ausência os professores: Aline Sarmento Procópio,  Fabiano Cesar Tosetti Leal, Otávio 8 

Eurico de Aquino Branco, Samuel Rodrigues Castro e a discente Isabela Vargas. I - Aprovação da 9 

ata da reunião do dia 09 de julho de 2018. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade, 10 

sem alterações. II - Comunicações da presidência: i. III SRHPS. O Prof. Celso informou que já 11 

está na véspera do III Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul e que precisará 12 

conversar, com os Professores do ESA, que desejarem ajudar nos dias do Simpósio, para definir como 13 

poderão ajudar. Sugeriu inserir com o último item de pauta. Colocada em votação foi aprovada por 14 

unanimidade. ii. Aproveitamento de Vagas de Concursos em Outras Instituições. O Prof. Celso 15 

informou que houveram novas procuras de profissionais interessados em se transferirem para o ESA-16 

UFJF. Pergunto se todos estiverem de acordo irá encaminhar a resposta já definida pelo ESA, para 17 

outros casos semelhantes. Todos concordaram. III. Ordem do dia: i. Apreciação do pedido de 18 

progressão funcional, de Adjunto I para Adjunto II, do Professor Edgard Henrique Oliveira 19 

Dias. O Prof. Edgard fez um relato das suas atividades realizadas no período de 2016 a 2018. Após a 20 

análise pelos presentes, a solicitação de progressão funcional foi colocada em votação e aprovado por 21 

unanimidade. ii. Apreciação do pedido de progressão funcional, de Adjunto I para Adjunto II, 22 

do Professor Samuel Rodrigues Castro. O Prof. Júlio,  a pedido do Prof. Samuel, fez um relato das 23 

suas atividades realizadas no período de 2016 a 2018. Após a análise pelos presentes, a solicitação de 24 

progressão funcional foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. iii. Apreciação da 25 

participação da Profa. Renata Pereira e do Prof. Emanuel Brandt no comitê do Ministério da 26 

Saúde (VIGIAGUA/CGVAM) para revisão da Portaria de Potabilidade da Água para consumo 27 

humano - Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05 de 09/2017 (antiga Portaria MS 28 

2.914/2011). A Profa. Renata informou sobre o ofício do Prof. Rafael Kopschitz Xavier Bastos 29 

convidando para participação na equipe de trabalho da revisão da Portaria e o Prof. Júlio fez a leitura 30 

do ofício encaminhado. A Profa. Renata informou que há bolsas para alunos e que o projeto já 31 



ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – 10 de agosto de 2018 

 
acontecia há algum tempo, mas que a partir desse momento haverá uma bolsa. O Prof. Celso 32 

parabenizou e colocou que será uma experiência importante para eles e para todo o ESA. O Prof. Júlio 33 

e o Prof. Luiz Evaristo também parabenizaram pelo trabalho. O Prof. Emanuel informou que o 34 

processo iniciou no início do ano e está sendo disponibilizado agora as bolsas dos alunos. IV. 35 

Assuntos gerais. O Prof. Júlio informou que conseguiu ir a 49 laboratórios da UFJF para elaborar 36 

mapas de riscos. O Prof. Marconi informou que está preocupado com o evento “III SRHPS” e 37 

informou sobre a necessidade de marcar uma reunião com todos os professores para definir as 38 

atividades: ficou agendada a reunião para o dia 20 as 14 horas para distribuir as atividades de cada 39 

professor do ESA no III SRHPS. A TAE Iramaia de se disponibilizou a ajudar no evento. A Profa. 40 

Renata informou que está chegando a época de encaminhar projetos ao edital do CNPq e da 41 

necessidade de material para laboratório – solicitou aos professores que forem enviar projetos ao edital 42 

consultarem as demandas do Laqua com a TAE Iramaia. O Prof. Júlio informou que houve uma 43 

vistoria e adequação de instintores de incêndio e dos riscos associados, nos laboratórios na Faculdade. 44 

Eu, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, 10 de agosto de dois mil e 45 

dezoito. 46 


