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No dia doze de abril de dois mil e dezesseis, no Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica 1 

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

e 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 

Jonathas Batista Gonçalves Silva,  Luiz Evaristo Dias de Paiva, Marconi Fonseca de Moraes, Maria 5 

Helena Rodrigues Gomes, Otávio Eurico de Aquino Branco, Renata de Oliveira Pereira e Sue Ellen 6 

Costa Bottrel; dos docentes temporários: Iara Furtado Santiago e Haroldo Lobo dos Santos 7 

Nascimento; da técnica-administrativa em educação: Iramaia Aparecida Moraes; e dos 8 

representantes discentes:  Agamenon Tassi de Carvalho e Taíza dos Santos Azevedo. Justificaram 9 

ausência os professores, Fabiano César Tosetti Leal e Júlio César Teixeira. I– Aprovação da ata da 10 

reunião do dia 25 de janeiro de 2016.  Aprovada por unanimidade, sem alterações. II- 11 

Comunicações da presidência. i.  A professora Aline solicitou que fossem inseridos na pauta, nas 12 

ordens do dia, item sobre a utilização de recursos disponíveis na conta do departamento junto à FCT 13 

e item sobre Análise de recursos contra deferimentos/indeferimentos de inscrições nos Concursos 17 14 

e 18 do Edital 05/2016. As inclusões foram aceitas por todos os presentes. ii. A professora Aline 15 

comunicou que solicitou à Direção da Faculdade de Engenharia, através de ofício, equipamento para 16 

gravação das provas dos Concursos 17 e 18 do Edital 05/2016. iii. A professora Aline disse que o 17 

Coordenador da Arquitetura comunicou que virá ao ESA explicar com maiores detalhes suas 18 

solicitações quanto às alterações nas disciplinas ESA027 e ESA028 em momento oportuno, no 19 

término das discussões sobre a revisão curricular do Curso de Arquitetura e Urbanismo nos 20 

departamentos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. iv. Sugestão de datas para as próximas 21 

reuniões:  dias 24 de maio de 2016, 21 de junho de 2016 e 26 de julho de 2016,  terças-feiras, às 22 

16h.  III. Ordem do dia. i. Progressão horizontal da professora Sue Ellen Costa Bottrel: 23 

assistente B1 para assistente B2 (Processo 23071.005570/2016-23). A professora Sue Ellen leu 24 

seu relatório e, após breve discussão na ausência da interessada, o departamento aprovou por 25 

unanimidade a progressão solicitada. ii. Utilização de recursos disponíveis na conta do 26 

departamento junto à FCT. Os professores Otávio e Jonathas solicitaram usar parte da verba 27 

disponível na FCT (saldo de R$ 1.194,28, em 07/04/2016) para compra de uma porta de madeira, 28 

maçaneta, dobradiças e tábuas de madeira (fechamento da porta do espaço destinado ao ESA 29 

próxima à escada do Galpão e colocação de prateleiras) e para pagamento de serralheiro e vidraceiro 30 

(fechamento da divisória entre a coordenação e o GET), com um custo total aproximado de R$ 31 
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400,00. Após breve discussão, todos os presentes aprovaram a solicitação. iii. Análise de recursos 32 

contra deferimentos/indeferimentos de inscrições nos Concursos 17 e 18 do Edital 05/2016. 33 

Apresentaram recursos sobre a decisão de indeferimento/deferimento de inscrições do Concurso 17 34 

os candidatos Edgard Henrique Oliveira Dias e Elisa Dias de Melo, e do Concurso 18 os candidatos 35 

Samuel Rodrigues Castro e Tatiana de Freitas Silva. O candidato Edgard Henrique Oliveira Dias 36 

apresentou a documentação faltante e exigida no edital (Comprovante de Quitação com Obrigações 37 

Militares) e, por unanimidade, teve sua inscrição deferida. A candidata Elisa Dias de Melo solicitou 38 

que fosse aceita sua titulação, na graduação, de Engenharia Química. Por unanimidade, foi mantida 39 

a decisão de indeferimento de sua inscrição, pelo não atendimento da exigência de titulação para o 40 

Concurso 17 do Edital 005/2016 (Graduação em: Engenharia Civil, ou Engenharia Sanitária, ou 41 

Engenharia Ambiental, ou Engenharia Ambiental e Sanitária, ou Engenharia Agrícola e Ambiental). 42 

O candidato Samuel Rodrigues Castro solicitou análise da documentação dos candidatos que 43 

tiveram as inscrições deferidas e não possuem a titulação mínima exigida pelo edital. Por 44 

unanimidade decidiu-se por não atender sua solicitação, pois a Portaria 227 da PRORH da UFJF, de 45 

02/03/2016, estabelece que será exigido documento comprobatório do título ou comprobatório de 46 

que o candidato obterá o título e assim poderá apresentá-lo, ou apresentar documento equivalente a 47 

ele, que comprove o atendimento pelo candidato a todos os requisitos suficientes à obtenção do 48 

título até o prazo mínimo previsto no Edital para a investidura/posse. O Edital nº 11/2016 da 49 

PRORH da UFJF, de 07/03/2016, que retifica o Edital nº 05/2016, de 05/02/2016, estabelece que as 50 

datas para o provimento dos cargos serão designadas pela PRORH, o que ocorrerá no prazo mínimo 51 

de 60 (sessenta) dias a contar das datas da primeira prova de cada um dos concursos abertos por esse 52 

Edital. A candidata Tatiana de Freitas Silva apresentou a documentação faltante e exigida no edital 53 

(Comprovante de Quitação Eleitoral) e, por unanimidade, teve sua inscrição deferida. iv. Alteração 54 

da Banca examinadora do Concurso 18 - Edital 05/2016. O professor José Homero Pinheiro 55 

Soares, indicado inicialmente pelo Departamento para titular da banca do concurso, a professora 56 

Aline Sarmento Procópio, indicada inicialmente pelo Departamento para suplente da banca do 57 

concurso, e a professora Maria Helena Rodrigues Gomes, indicada inicialmente pelo Conselho de 58 

Unidade da Faculdade de Engenharia para suplente da banca do concurso, solicitaram a retirada de 59 

seus nomes da composição da banca do Concurso 18, Edital 05/2016. Os três professores declaram 60 

incorrer em situação de impedimento e/ou suspeição, de acordo com a Portaria 1.329 de 11/12/2015 61 

da UFJF. Após breve discussão, foram aprovadas por unanimidade as indicações para composição  62 
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da banca do referido concurso como segue: como membro titular indicado pelo Departamento o 63 

professor Luiz Evaristo Dias de Paiva (ESA/UFJF), como suplente indicado pelo Departamento o 64 

professor Jonathas Batista Gonçalves Silva, e como suplente indicado pelo Conselho de Unidade da 65 

Faculdade de Engenharia a professora Denise Lowinsohn (Departamento de Química/ICE/UFJF).  66 

IV. Assuntos gerais. A coordenadora do LAQUA, professora Renata, solicitou aos docentes que 67 

passem as demandas de vidrarias e materiais de consumo inerentes às atividades a serem 68 

desenvolvidas pelos docentes no LAQUA, para elaboração de uma lista atualizada para futuras 69 

solicitações, quando da divulgação do calendário de compras da UFJF. O coordenador do 70 

Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica, professor Luiz Evaristo comunicou que os 71 

equipamentos que estavam no almoxarifado já se encontram no laboratório. A bancada volumétrica 72 

já foi instalada pela empresa Nova Didacta e a bancada de bombas em paralelo terá sua instalação 73 

agendada pela empresa Hidro Didática, já contactada. Nada mais havendo a tratar, a professora 74 

Aline agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Aline Sarmento Procópio, 75 

lavrei a presente ata. Juiz de Fora, doze de abril de dois mil e dezesseis. 76 


