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No dia vinte e um de junho de dois mil e dezesseis, no Laboratório de Mecânica dos Fluidos e 1 

Hidráulica 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,  Fabiano César Tosetti Leal,  Jonathas Batista Gonçalves Silva,  Luiz Evaristo Dias 5 

de Paiva, Marconi Fonseca de Moraes, Maria Helena Rodrigues Gomes, Otávio Eurico de Aquino 6 

Branco, Renata de Oliveira Pereira e Sue Ellen Costa Bottrel; da técnica-administrativa em 7 

educação: Iramaia Aparecida Moraes; e dos representantes discentes:  Agamenon Tassi de Carvalho 8 

e Taíza dos Santos Azevedo. Justificaram ausência o docente efetivo Júlio César Teixeira e os 9 

docentes temporários  Iara Furtado Santiago e Haroldo Lobo dos Santos Nascimento. I– Aprovação 10 

da ata da reunião do dia 12 de abril de 2016.  Aprovada por unanimidade, sem alterações. II- 11 

Comunicações da presidência. i.  A professora Aline comunicou que houve dois candidatos 12 

aprovados no Concurso 17 e dois aprovados no Concurso 18, do Edital 05/2016. A PRORH 13 

informou que a nomeação dos docentes aprovados está prevista para a terceira semana de agosto de 14 

2016.  III. Ordem do dia. i. Aprovação do Plano Departamental – 2016/03. A professora Aline 15 

colocou o plano departamental do semestre 2016/03 em discussão, já conversado previamente com 16 

os docentes do ESA. Diferente de semestres anteriores foram colocadas duas possibilidades 17 

distintas, uma considerando a posse dos novos docentes a tempo do início de semestre 2016/03, e 18 

outra com a distribuição das disciplinas entre os docentes do quadro atual do ESA.  Após breve 19 

discussão, as duas opções para o plano departamental foram aprovadas por todos os docentes, sendo 20 

aplicado o plano que couber quando do início do semestre. ii. Indicação de membro para 21 

composição da Comissão de Espaço Físico da Faculdade de Engenharia. A professora Aline 22 

informou que na  reunião do Conselho de Unidade do dia 18 de abril de 2016 foi proposta a criação 23 

de uma nova Comissão de Espaço Físico da Faculdade de Engenharia. Após longa discussão, ficou 24 

indicado que a comissão seria composta por  oito membros: 1 vaga para a Engenharia Ambiental e 25 

Sanitária, 1 vaga para Engenharia Civil, 1 vaga para Engenharia Elétrica, 1 vaga para Engenharia 26 

Mecânica e Produção, 1 vaga para Engenharia Computacional, 1 vaga para os cursos de pós-27 

graduação, 1 vaga para um técnico-administrativo em educação e 1 vaga para um representante do 28 

Diretório Acadêmico. Foi indicado e aprovado por unanimidade o professor Fabiano para 29 

representar a Engenharia Ambiental e Sanitária.   iii. Progressão funcional: Associado 2 para 30 

Associado 3- Luiz Evaristo Dias de Paiva. O professor Luiz Evaristo leu seu relatório e, após 31 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 

AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – 21 de junho de 2016 

 

 

breve discussão na ausência do interessado, o departamento aprovou por unanimidade a progressão 32 

solicitada. iv. Projeto de Extensão – Licenciamento Ambiental do Aeroporto da Serrinha. O 33 

professor Fabiano relatou o projeto de extensão para prestação de serviços à Prefeitura de Juiz de 34 

Fora (PJF), que deverá ser realizado através de convênio entre a UFJF e a SETTRA/PJF. O projeto, 35 

sob coordenação do prof. Luiz Evaristo, tratará da Licença Corretiva do Aeroporto da Serrinha. 36 

Após a apresentação, o projeto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. v. Espaços 37 

ESA-LAQUA. A professora Aline sugeriu que o ESA indicasse uma comissão para o planejamento 38 

de uso dos espaços cedidos pela direção em resposta à carta encaminhada pela chefia do ESA em 39 

novembro de 2014. Os espaços visam complementar a infraestrutura do ESA no tocante à carência 40 

de espaços no LAQUA para preparação de amostras, desenvolvimento de experimentos de bancada 41 

e almoxarifado. Foram indicados para compor a comissão a coordenadora e a vice-coordenadora 42 

geral do LAQUA, professoras Renata e Sue Ellen, e os coordenadores dos Laboratório de Solos e 43 

Sedimentos e Poluição do Ar, Otávio e Aline. Colocada em votação, a indicação foi aprovada por 44 

unanimidade. vi. Aprovação do Ad Referendum- participação do professor Jonathas Batista 45 

Gonçalves Silva, como membro do corpo docente colaborador do Programa de Pós-graduação 46 

em Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O 47 

professor Jonathas já é membro colaborador no Mestrado da UFRRJ, mas foi convidado a colaborar 48 

também no doutorado. A proposta foi aprovada por todos os presentes. vii. Aprovação do Ad 49 

Referendum- férias em período letivo do professor Jonathas Batista Gonçalves Silva (08/08 a 50 

01/09/2016). O professor Jonathas solicitou marcação de férias em período letivo em função da 51 

greve docente. Comprometeu-se a não deixar os alunos sem atividades relacionadas às disciplinas 52 

ministradas por eles. Aprovado por todos os presentes. viii. Aprovação do Ad Referendum – 53 

Cadastro de projeto de pesquisa junto à PROPESQ (Validação de um amostrador de baixo 54 

custo para medição de vazões): Luiz Evaristo Dias de Paiva. O professor Evaristo relatou o 55 

projeto de pesquisa que irá submeter, sob sua ccordenação, que colocado em votação foi aprovado 56 

por todos presentes.  IV. Assuntos gerais. A Comissão de Pós-graduação do ESA informou que 57 

pretende submeter à CAPES o plano do curso que está sendo desenvolvido. Sendo assim, solicitou 58 

aos docentes interessados o preenchimento de um formulário, encaminhado por email, com 59 

informações sobre suas atividades de pesquisa. Nada mais havendo a tratar, a professora Aline 60 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Aline Sarmento Procópio, lavrei a 61 

presente ata. Juiz de Fora, vinte e um de junho de dois mil e dezesseis. 62 


