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No dia doze de setembro de dois mil e dezesseis, na sala 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 Cesar Tosetti Leal, Jonathas Batista Gonçalves Silva,  Júlio César Teixeira, Luiz Evaristo 5 

Dias de Paiva,  Maria Helena Rodrigues Gomes, Otávio Eurico de Aquino Pinto,  Renata de Oliveira 6 

Pereira, Samuel Rodrigues  Castro e  Sue Ellen Costa Bottrel; da TAE Iramaia Aparecida Moraes; e 7 

da representante discente:  Taíza dos Santos Azevedo. Justificaram ausência os docentes efetivos 8 

Edgard Henrique Oliveira Dias e Marconi Fonseca de Moraes; a professora substituta Iara Furtada 9 

Santiago. I– Aprovação da ata da reunião do dia 21 de junho de 2016.  A professora Aline 10 

solicitou a retirada desse item da pauta. II- Comunicações da presidência. i.   A professora Aline 11 

solicitou que fosse inserido na pauta, nas ordens do dia, item sobre os espaços do ESA. A inclusão 12 

foi aceita por todos os presentes. ii. A professora Aline deu boas vindas aos dois docentes do ESA 13 

recém-empossados, professores Edgard Henrique Oliveira Dias e Samuel Rodrigues Castro. iii.  14 

Sugestão de datas para as próximas reuniões:  dias 10 de outubro de 2016, 07 de novembro de 2016 15 

e 19 de dezembro de 2016,  segundas-feiras, às 16h.  iv. A professora Aline informou aos docentes o 16 

prazo para solicitação de férias para dezembro de 2016 (até 15 de outubro de 2016), janeiro de 2017 17 

(até 30 de outubro de 2016) e fevereiro de 2017 (até 15 de dezembro de 2016).   III. Ordem do dia. 18 

i. Espaços LAQUA/ESA. A professora Aline relatou a visita que ela, Renata, Sue Ellen e Otávio 19 

fizeram nos espaços LAQUA/ESA. Nenhum espaço atende as especificações para a implantação de 20 

um almoxarifado de produtos químicos, havendo necessidade de um espaço afastado das 21 

edificações. Foi solicitado pela coordenação do LAQUA que, no futuro Laboratório de Preparação 22 

de Amostras (atual banheiro dos motoristas, no galpão), seja reservado um espaço para alocação de 23 

vidrarias. A solicitação foi aceita por todos.  ii. Aprovação do Ad referendum-  abertura das 24 

disciplinas – Tópicos I e Metodologia Científica-turma B. O professor Samuel leu a ementa e o 25 

conteúdo  da disciplina Tópicos I (Sistema de Controle e Tratamento de Resíduos Sólidos). A 26 

professora Aline explicou sobre a necessidade de abrir-se mais uma turma de Metodologia 27 

Científica, visto o elevado número de discentes matriculados. O fato ocorreu por uma modificação 28 

no pré-requisito, que possibilitou que um maior número de alunos se matriculasse. Foi sugerido pelo 29 

ESA que o NDE do Curso estude melhor a questão e identifique um pré-requisito mais adequado à 30 

disciplina.  A discente Taíza sugeriu Hidráulica Geral como um possível pré-requisito e o professor 31 
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Jonathas disse que irá levar a questão para o NDE. A abertura das disciplinas foi aprovada por todos. 32 

iii. Destino dos equipamentos adquiridos no âmbito do Curso de Especialização em 33 

Engenharia de Segurança do Trabalho. O professor Júlio pediu que fosse solicitado à direção da 34 

Faculdade de Engenharia um levantamento dos materiais permanentes adquiridos nas 35 

especializações vinculadas ao ESA, a saber, “Fundamentos de Segurança do Trabalho” e “Análise 36 

Ambiental”. Além disso, solicitar também a informação sobre o local no qual os referidos materiais 37 

permanentes estão instalados. A proposta foi aprovada por unanimidade. vi. Processo 38 

23071.012862/2013-57: Licença sem vencimentos para acompanhar cônjuge – Maria Carolina 39 

Silva Soares. A professora Maria Carolina manifestou por email que virá à UFJF para solicitar a 40 

exoneração do cargo para o dia 30 de setembro de 2016. No email, a professora agradeceu o apoio 41 

recebido por todos os docentes diante da sua situação. Houve breve discussão quanto ao que fazer 42 

em relação à vaga que será liberada quando da exoneração da docente. A professora Aline informou 43 

que consultou a PROGEPE e que, por determinação do MEC, somente haverá nomeação para 44 

candidatos aprovados em concursos publicados no DOU até 31/de agosto de 2016. Porém, há 45 

possibilidade de redistribuição e de nomeação de candidatos aprovados em concursos já realizados. 46 

Ficou decidido pelos presentes que essa discussão continuará após a exoneração da docente.   v. 47 

Processo 23071.014244/2013-23: Redistribuição Ninoska Isabel Bojorge Ramirez. A professora 48 

Aline relatou o processo da Ninoska, onde ela solicita redistribuição para o ESA. O professor 49 

Evaristo lembrou que temos dois candidatos aprovados em concursos recentes. O professor Júlio 50 

pediu para olhar o processo e lembrou, juntamente com a professora Maria Helena, que o ESA havia 51 

aprovado sua redistribuição anteriormente, mas pela ausência de vagas a redistribuição não ocorreu. 52 

Após discussão, visto que a docente não manifestou no processo interesse atual na redistribuição, 53 

nos termos da folha 32, o ESA não tem subsídios para avaliação do pleito. O ESA reitera que, caso 54 

haja interesse, ela deverá submeter novo processo para avaliação junto ao departamento. Eu, Aline 55 

Sarmento Procópio, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, doze de setembro de dois mil e dezesseis. 56 


