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No dia primeiro de junho de dois mil e quinze, no Laboratório de Instalações Hidráulicas Prediais da 1 

Faculdade de Engenharia, realizou-se reunião ordinária do Departamento de Engenharia Sanitária e 2 

Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob a presidência da chefe, professora Aline 3 

Sarmento Procópio, e com a presença dos docentes efetivos: Celso Bandeira de Melo Ribeiro, 4 

Fabiano César Tosetti Leal, Jonathas Batista Gonçalves Silva, José Homero Pinheiro Soares, Júlio 5 

César Teixeira,  Luiz Evaristo Dias de Paiva, Maria Helena Rodrigues Gomes, Otávio Eurico de 6 

Aquino Branco e Renata de Oliveira Pereira; das docentes temporárias: Camila Guimarães de 7 

Almeida e Simone Jaqueline Cardoso; da técnica-administrativa em educação: Iramaia Aparecida 8 

Moraes; e das representantes discentes: Maria Paula Resende Sant’ana e Taíza dos Santos Azevedo. 9 

Justificou ausência o docente Marconi Fonseca de Moraes. I– Aprovação da ata da reunião do dia 10 

06 de abril de 2015.  Aprovada por unanimidade, sem alterações. II- Comunicações da 11 

presidência. i. A professora Aline solicitou que fosse inserido na pauta, nas ordens do dia, item 12 

sobre Processo Seletivo Simplificado para a área de Biologia. A inclusão foi aceita por todos os 13 

presentes.  ii. A professora Aline informou que verificou junto à direção da Faculdade de 14 

Engenharia que não há empenhos de equipamentos para o ESA. iii. A professora Aline informou 15 

que verificou junto à Fundação Centro Tecnológico o saldo da conta do departamento, no valor de 16 

R$ 366,81 (trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos). A professora Aline sugeriu que 17 

essa conta fosse fechada, pois em breve o saldo ficará negativo, visto o valor da taxa de manutenção 18 

mensal cobrada pelo banco. A sugestão foi aceita pelos presentes. iv. A professora Aline informou 19 

que houveram 09 inscritos para o Concurso 15, do Edital 11/2015, havendo cinco inscrições 20 

deferidas e 4 indeferidas. O concurso ocorrerá entre 23 e 26 de julho de 2015.  III- Ordem do dia. i. 21 

Processo Seletivo Simplificado/ área: Biologia. A professora Aline informou que no dia 31 de 22 

julho de 2015 encerra-se o contrato da docente temporária Simone Jaqueline Cardoso, havendo 23 

necessidade de nova seleção, visto que a docente Maria Carolina Silva Soares continua em licença 24 

sem vencimentos. Foi aprovado por unanimidade que o processo tenha as seguintes características: 25 

Área de conhecimento básica: Introdução às Ciências do Ambiente, Biologia Sanitária e Ambiental, 26 

Microbiologia Sanitária e Ambiental; Titulação exigida: Graduação em Ciências Biológicas ou 27 

Farmácia ou Bioquímica, e Mestrado em Ecologia ou Engenharia Sanitária e Ambiental ou Ciências 28 

Biológicas ou Biotecnologia ou Microbiologia; Banca examinadora: Daniel Sales Pimenta - 29 

ICB/UFJF, Renata de Oliveira Pereira - ESA/UFJF, Jonathas Batista Gonçalves Silva - ESA/UFJF, 30 

e, como suplente, Aline Sarmento Procópio- ESA/UFJF; Pontos do programa: a. Efeitos da poluição 31 
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sobre a biologia dos corpos d´água e depuração, b. Organismos e parâmetros indicadores de 32 

qualidade ambiental, c. Interferências de organismos aquáticos sobre água de abastecimento e 33 

dificuldades para o tratamento, d. Processos biológicos em estações de tratamento de esgoto, 34 

e. Microbiologia do solo – Processos de remediação e recuperação dos solos, f. Microbiologia 35 

ambiental, g. Efeitos das atividades humanas na estrutura e funcionamento dos ecossistemas, h. 36 

Problemas ambientais: causas e sustentabilidade, i. Organização celular: forma, função e suas 37 

relações com o ambiente, j. Biodiversidade e conservação de espécies.              ii. Aprovação do 38 

Plano Departamental para o semestre 2015/03. O plano departamental foi apresentado pela 39 

professora Aline e aprovado por unanimidade. iii. Ofício 24/2015 – CCESA: Indicação de 40 

representante para o NDE do CESA. O professor Otávio,  coordenador do Curso de Engenharia 41 

Sanitária e Ambiental, solicitou ao ESA a indicação de novo representante junto ao Núcleo Docente 42 

Estruturante do curso, visto o término do mandato do professor José Homero. Foi indicado e 43 

aprovado por unanimidade o professor Luiz Evaristo Dias de Paiva.   iv. Ofício 29/2015 – Feng: 44 

Devolução de chaves do antigo ESA.  O  diretor da Faculdade de Engenharia, professor Hélio, 45 

solicitou neste ofício a  devolução das chaves do antigo ESA, correspondendo às salas 4102 a 4104. 46 

Todos os presentes foram unânimes quanto à devolução, ratificando acordo prévio do ESA com esta 47 

direção.  Ressaltou-se, porém, que o gabinete de docente adjacente ao Departamento de Construção 48 

Civil deverá ser devolvido ao mesmo, uma vez que este espaço foi cedido por empréstimo ao antigo 49 

Departamento de Hidráulica e Saneamento.   v.  Ofício 19/2015 – CCEC: Atualização das 50 

disciplinas eletivas para Engenharia Civil. A professora Aline leu o ofício da Coordenação do 51 

Curso de Engenharia Civil com a solicitação de atualização das disciplinas eletivas oferecidas pelo 52 

ESA para este curso. Após ampla discussão sobre o assunto foram elencadas as seguintes disciplinas 53 

que poderão ser ofertadas como eletivas para o curso de Engenharia Civil: ESA010-Tubulações 54 

Industriais; ESA020-Drenagem Urbana; ESA035- Engenharia de Irrigação; ESA 046- Planejamento 55 

e Gestão de Resíduos Sólidos; ESA050- Tratamento de Águas;  ESA052-Engenharia de 56 

Sedimentos; ESA 068- Sensoriamento Remoto.  IV. Assuntos Gerais. i. Informes da Comissão de 57 

Pós-graduação. O professor Jonathas relatou que, em reunião da comissão de Pós-Graduação do 58 

ESA com os professores da Engenharia Elétrica, fomos informados que aqueles professores que 59 

ainda não estavam participando de nenhum programa de Pós-Graduação da Engenharia Elétrica, 60 

haviam sido incluídos nos mesmos. Eles disseram ainda estar disponíveis para continuar a 61 

colaboração e parceria no futuro programa de Pós-Graduação do ESA (programa de Energia e Meio 62 
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Ambiente), se necessário. O assunto foi discutido pelos presentes e ficou decidido que a Comissão 63 

deve estudar possibilidades, pois deve-se amadurecer a ideia de uma pós-graduação interdisciplinar, 64 

porém com maior participação dos docentes do ESA. ii. Informes da Comissão do LAQUA. A 65 

professora Renata, coordenadora geral do LAQUA, esclareceu que o Regimento Interno do LAQUA 66 

está em fase final de elaboração. Solicitou a todos os docentes que completem a lista de orçamento 67 

com material de consumo que será enviada por email. Enfatizou que a lista deverá ser elaborada 68 

com materiais essenciais à realização das atividades de cada docente. iii. Outros informes: O 69 

professor Otávio comunicou que na próxima reunião de Colegiado do curso de Engenharia Sanitária 70 

e Ambiental será decidida a composição da nova COE (Comissão de Orientação de Estágio). A 71 

professora Maria Helena relatou sua participação no projeto de extensão submetido à PROEXT,  72 

Recicla UFJF, e sua participação na Coordenação de Sustentabilidade da UFJF. No âmbito dessa 73 

coordenação participa de uma comissão, juntamente com o professor Jonathas e outros docentes da 74 

UFJF, cujo objetivo é tornar sustentável a Fazenda da UFJF às margens de Chapéu D’Uvas e utilizá-75 

la como um local para experimentos de campo em diversas áreas. Nada mais havendo a tratar, a 76 

professora Aline agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Aline Sarmento 77 

Procópio, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, primeiro de junho de dois mil e quinze. 78 


