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No dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezesseis, no Laboratório de Instalações 1 

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

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

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

de Melo Ribeiro ,  Júlio César Teixeira,  Luiz Evaristo Dias de Paiva, Maria Helena Rodrigues 5 

Gomes e Renata de Oliveira Pereira; da docente temporária: Camila Guimarães de Almeida, Iara 6 

Furtado Santiago e Haroldo Lobo dos Santos Nascimento; da técnica-administrativa em educação: 7 

Iramaia Aparecida Moraes; e da representante discente:  Taíza dos Santos Azevedo. Justificaram 8 

ausência os professores, Fabiano César Tosetti Leal e Otávio Eurico de Aquino Branco. I– 9 

Aprovação das atas das reuniões dos dias 23 de novembro de 2015 e 05 de janeiro de 2016.  10 

Aprovadas por unanimidade, sem alterações. II- Comunicações da presidência. i.  A professora 11 

Aline solicitou que fosse inserido na pauta, nas ordens do dia, item sobre a alteração da banca do 12 

concurso da área de conhecimento básica de Tratamento de Esgotos e Controle da Poluição das 13 

Águas. A inclusão foi aceita por todos os presentes. ii. A professora Aline comunicou que solicitou 14 

o cancelamento da seleção de professor substituto, na área de Planejamento e Gestão de Resíduos 15 

Sólidos; Tratamento de Resíduos Sólidos, antes da publicação do edital no DOU. Tal solicitação se 16 

deve ao Cronograma 04/2015-CFAP/PRORH (Concurso Público-Magistério Superior), divulgado 17 

após a abertura do processo de seleção supracitado, e no qual o ESA solicitou abertura de vaga para 18 

docente efetivo na área de Resíduos Sólidos. III. Ordem do dia. i. Alteração da banca do 19 

concurso da área de conhecimento básica de Tratamento de Esgotos e Controle da Poluição 20 

das Águas (cronograma 04/2015-CFAP/PRORH). O professor Rafael Kopschitz Xavier Bastos, 21 

indicado para titular da banca do concurso da área de Tratamento de Esgotos e Controle da Poluição 22 

das Águas, comunicou por email que, por motivos de saúde, estará impossibilitado de vir à UFJF e 23 

não poderá compor a banca. Assim, após breve discussão, os docentes presentes indicaram por 24 

unanimidade o nome da professora Ann Honor Mounteer para substituí-lo. Tal indicação será levada 25 

para aprovação na próxima reunião do Conselho de Unidade. ii. Aprovação dos Ad Referendum: 26 

férias em período letivo - professor Júlio César Teixeira. O professor Júlio solicitou marcação de 27 

férias em período letivo em função da greve docente. Comprometeu-se a não deixar os alunos sem 28 

atividades relacionadas às disciplinas ministradas por eles. Aprovado por todos os presentes. iii. 29 

Aprovação do plano departamental – 2016/01. A professora Aline colocou o plano departamental 30 

do semestre 2016/01 em discussão, já conversado previamente com os docentes do ESA. Diferente 31 
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de semestres anteriores, a disciplina ESA003 (Mecânica dos Fluidos) terá três turmas em 2016/01, 32 

para atender a alta demanda dos alunos de Engenharia Mecânica. A professora Maria Helena aceitou 33 

assumir a terceira turma da disciplina nesse semestre, no entanto enfatizou que a responsabilidade 34 

pela mesma é de outro docente do ESA, que assumiu esse compromisso quando aprovado em seu 35 

concurso. A professora Aline aproveitou para observar que o sistema de cátedra não é vigente e que 36 

o docente que assumir as disciplinas da área de Tratamento de Esgotos e Controle da Poluição das 37 

Águas também estará habilitado para assumir a disciplina de Mecânica dos Fluidos. Após breve 38 

discussão, decidiu-se por unanimidade que a disciplina ESA024 (Hidráulica Geral) terá apenas uma 39 

turma, visto que a demanda identificada do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária é de dois 40 

alunos e que a mesma não faz parte da grade curricular do curso para o próximo semestre. Para a 41 

disciplina ESA011 (Fundamentos de Segurança no Trabalho), a título de experiência, o professor 42 

Júlio optou por diminuir o número de alunos em cada turma, limitando a 50 vagas por turma. Assim, 43 

serão abertas três turmas, para atender a alta demanda e não sobrecarregar o docente com o alto 44 

número de alunos em sala. O plano departamental foi, então, aprovado por todos os docentes. iv. 45 

Ofício 035/2015-CCAU. O coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo, professor 46 

Emmanuel Pedroso, solicitou por meio de ofício a revisão das ementas das disciplinas ESA027 47 

(Tecnologia II) e ESA028 (Tecnologia VI), visto que estão passando por um processo de Revisão 48 

curricular do curso. Também solicitou alteração do horário das mesmas. Após breve discussão, foi 49 

lembrado que essas disciplinas passaram recentemente por revisão de suas ementas. Decidiu-se que 50 

o coordenador será convidado para a próxima reunião de departamento, para explanar melhor os 51 

objetivos dessa nova solicitação. IV. Assuntos gerais. A professora Aline informou que o professor 52 

Otávio recebeu email da prefeitura de Juiz de Fora convidando o departamento a participar do 53 

Programa Produtor de Água (PPA), a ser implantado em Juiz de Fora visando adequação com o 54 

Programa da Agência Nacional de Águas (ANA). O professor Otávio justificou ausência nessa 55 

reunião e se prontificou a trazer maiores informações sobre o assunto na próxima reunião do 56 

departamento. Nada mais havendo a tratar, a professora Aline agradeceu a presença de todos e deu 57 

por encerrada a reunião. Eu, Aline Sarmento Procópio, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, vinte e 58 

cinco de janeiro de dois mil e dezesseis. 59 


