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No dia dezesseis de fevereiro de dois mil e dezessete, às 14:30 h, na sala de Instalações Hidráulicas 1 

Prediais da Faculdade de Engenharia, realizou-se reunião ordinária do Departamento de Engenharia 2 

Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob a presidência da chefe, 3 

professora Aline Sarmento Procópio, e com a presença dos docentes efetivos: Celso Bandeira de 4 

Melo Ribeiro, Edgard Henrique Oliveira Dias, Emanuel Manfred Freire Brandt, Fabiano Cesar 5 

Tosetti Leal, Jonathas Batista Gonçalves Silva, Júlio César Teixeira, Luiz Evaristo Dias de Paiva, 6 

Maria Helena Rodrigues Gomes,  Marconi Fonseca de Moraes, Otávio Eurico de Aquino Branco, 7 

Samuel Rodrigues  Castro e  Sue Ellen Costa Bottrel; e do representante discente:  Yago Vinicius 8 

Motta Benedito.  Justificou ausência a docente temporária Iara Furtado Santiago. I- Aprovação das 9 

atas das reuniões dos dias 21 de junho, 12 de setembro, 26 de outubro e 19 de dezembro de 10 

2016. Aprovadas por unanimidade, sem alterações. II- Comunicações da presidência. i.  Foi 11 

solicitado inclusão na pauta de item sobre a Solicitação de redistribuição de André Megali Amado. 12 

A inclusão foi aceita por todos os presentes. III. Ordem do dia. i. Solicitação de redistribuição de 13 

André Megali Amado. A comissão formada pelos docentes Celso, Otávio e Suelen conversou com 14 

o interessado no dia 15 de fevereiro de 2017, tendo parecer favorável à redistribuição do docente, 15 

por este estar motivado e possuir perfil profissional que se adequa à linha de trabalho do 16 

departamento. O professor Evaristo sugeriu que a comissão fizesse um relato por escrito e que 17 

convidasse o interessado para a próxima reunião do departamento. A proposta foi colocada em 18 

votação e obteve um voto contrário e treze votos favoráveis. ii. Criação da Pós-Graduação em 19 

Meio Ambiente no ESA. O professor Edgard relatou sobre a proposta de criação do Programa de 20 

Pós-Graduação em Meio Ambiente (PPGMA), na área do conhecimento Ciências Ambientais 21 

(CAPES), com o curso de Mestrado Stricto Sensu (MSc) em Meio Ambiente, a fazer parte do 22 

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental  da UFJF. O PPGMA será organizado em uma 23 

única área de concentração, Meio Ambiente, compreendendo três linhas de pesquisa: Controle da 24 

Poluição Ambiental; Planejamento Integrado dos Recursos Hídricos; e Saneamento Ambiental. 25 

Inicialmente, o corpo docente do Programa será composto por 11 (onze) membros permanentes, 26 

sendo 7 (sete) professores do Dep. Engenharia Sanitária e Ambiental, 1 (um) professor do Dep. de 27 

Biologia, 1 (um) professor do Dep. de Geociências e 1 (um) professor do Dep. de Engenharia 28 

Elétrica, todos estes da UFJF, além de 1 (um) pesquisador da Embrapa Gado de Leite de Juiz de 29 

Fora. Irão compor também o corpo docente do Programa três membros colaboradores, sendo 1 30 

(uma) professora do ESA/UFJF, 1 (uma) professora do DEC/UFV e 1 (uma) professora do 31 
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DESA/UFMG. A proposta foi aprovada por unanimidade e a comissão da pós-graduação dará 32 

andamento ao processo. iii. Projeto P&D - Pesquisa e Desenvolvimento, na área de gestão de 33 

bacias e reservatórios para a Neoenergia, coordenado pelo Prof. Leonardo Honório, da 34 

Engenharia Elétrica. O professor  Celso informou que foi convidado à participar do projeto de 35 

Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, para a Neoenergia/ANEEL, coordenado pelo Prof. Leonardo 36 

Honório, da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFJF, na área de gestão de bacias e reservatórios. 37 

O Prof. Celso informou que esse projeto tem como objetivo desenvolver veículos autônomos para 38 

automatizar os procedimentos, atualmente manuais, de monitoramento dos parâmetros de 39 

quantidade e qualidade de água, em estações fluviométricas, visando auxiliar o gerenciamento de 40 

reservatórios de hidrelétricas. Após o relato do professor os presentes aprovaram, por unanimidade, 41 

a sua participação no projeto. iii. Projeto de Consultoria para empresa BRANDT (Belo 42 

Horizonte), sobre impactos da dispersão de poluentes solúveis e sedimentos em curso d'água a 43 

partir de um rompimento acidental de barragem de mineração. A professora Suelen relatou que 44 

o estudo envolverá a modelagem da dispersão de sedimentos, sólidos suspensos e dissolvidos, bem 45 

como a previsão da especiação dos compostos químicos ao longo do rio Tocantinzinho no casso de 46 

rompimento da barragem. O trabalho envolverá os professores com expertise na área, a saber: 47 

professor Luiz Evaristo, que atuará na modelagem de sedimentos; professor Celso, fará a 48 

modelagem de poluentes solúveis e professora Sue Ellen, trabalhará na previsão da especiação dos 49 

compostos químicos ao longo do rio. A proposta enviada pelos professores à empresa está em fase 50 

de negociação e, dentre os custos previstos, estão inclusas bolsas de iniciação científica para alunos 51 

do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Após o relato da professora os presentes aprovaram, 52 

por unanimidade, a participação dos professores Suelen, Celso e Luiz Evaristo no projeto. iv. 53 

Progressões funcionais: Profs. Aline Sarmento Procópio (Associado 1- Associado 2) e Otávio 54 

Eurico A. Branco (Adjunto 3- Adjunto 4). O professor Otávio fez o relato das suas atividades 55 

desenvolvidas nos últimos dois anos de interstício e, após breve discussão na ausência do 56 

interessado, o departamento aprovou por unanimidade a progressão solicitada. A professora Aline 57 

relatou suas atividades desenvolvidas nos últimos dois anos de interstício e, após breve discussão na 58 

ausência da interessada, o departamento aprovou por unanimidade a progressão solicitada.  IV. 59 

Assuntos gerais. O Prof. Otávio informou que o 3º Encontro das Engenharias ocorrerá entre 22 e 24 60 

de agosto de 2017. Caso haja professores interessados em ministrar minicursos, estes devem 61 

procurá-lo.  O professor Marconi informou que haverá um evento do PET Civil em maio de 2017. O 62 
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Professor Júlio informou que no dia 12 de fevereiro teve suas férias suspensas pela Procuradoria 63 

Geral da União para finalizar os trabalhos da Comissão de Sindicância Administrativa para 64 

identificar os responsáveis e quantificar o dano relativo aos serviços que necessitarão ser corrigidos 65 

ou refeitos em decorrência do tempo de paralisação das obras do Hospital Universitário da UFJF, 66 

designada pela Portaria n
o
46/2017, de 10 de janeiro de 2017, do Magnífico Reitor da UFJF, Proc. 67 

n
o
 23071.001003/2017-89. Eu, Aline Sarmento Procópio, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, 68 

dezesseis de fevereiro de dois mil e dezessete. 69 


