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No dia trinta e um de outubro 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 

Edgard Henrique Oliveira Dias, Fabiano Cesar Tosetti Leal, Jonathas Batista Gonçalves Silva,  Júlio 5 

César Teixeira, Marconi Fonseca de Moraes, Maria Helena Rodrigues Gomes, Renata de Oliveira 6 

Pereira, Samuel Rodrigues  Castro e  Sue Ellen Costa Bottrel; e dos representantes discentes:  7 

Yasmine Costa Moreira e Yago Vinicius Motta Benedito. Justificaram ausência os docente efetivos 8 

Luiz Evaristo Dias de Paiva e Otávio Eurico de Aquino Pinto. I- Comunicações da presidência. i.  9 

A professora Aline comunicou que as atas pendentes deverão ser aprovadas na próxima reunião. ii.  10 

A professora Aline informou sobre chegada do fim de sua gestão, em março de 2017, como Chefe 11 

do Departamento e da necessidade de realizar nova eleição em dezembro, para prosseguimento dos 12 

trabalhos. iii.  A professora Aline informou que continua aguardando resposta da Direção da 13 

Faculdade à respeito do ofício sobre os equipamentos do curso de Pós-Graduação em Segurança do 14 

Trabalho. iv. A professora Aline solicitou que fossem inseridos na pauta, nas ordens do dia: a) 15 

Solicitação do Coordenador do Curso de Engenharia Civil, Prof. Márcio Marangon, de indicação do 16 

representante do ESA no Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Civil; b) Solicitação 17 

do DA sobre aplicação de questionário de avaliação dos docentes em estágio probatório. As 18 

inclusões foram aceitas por todos os presentes.  II. Ordem do dia. i. Aprovação do Plano 19 

Departamental – 2017/01. A professora Aline colocou em votação a proposta do plano 20 

departamental do semestre 2017/01, já enviado previamente aos docentes do ESA. A proposta foi 21 

aprovada por unanimidade. ii. Progressões funcionais: Adjunto 2 para Adjunto 3 - Prof. 22 

Jonathas B. G. Silva e Adjunto 3 para Adjunto 4 - Marconi F. de Moraes. Os professores 23 

Jonathas B. G. Silva e Marconi F. de Moraes fizeram o relato das suas atividades desenvolvidas nos 24 

últimos dois anos de interstício e, após breve discussão na ausência dos interessados, o 25 

departamento aprovou por unanimidade as progressões solicitadas.  iii. Promoções funcionais: 26 

Adjunto 4 para Associado 1- Profs. Celso Bandeira de Melo Ribeiro e Maria Helena Rodrigues 27 

Gomes. O Prof. Celso Bandeira e a Profa. Maria Helena fizeram o relato das suas atividades 28 

desenvolvidas nos últimos dois anos de interstício, para o conhecimento do departamento. Os 29 

presentes aprovaram o encaminhamento dos relatórios para a comissão  de avaliação. iv. Indicação 30 

para representante da área de Saneamento no Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental e 31 
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Sanitária.  O professor Edgard Henrique Oliveira Dias foi indicado para compor o Colegiado do 32 

Curso de EAS. A indicação foi aprovada por unanimidade.  v. Indicação para representante do 33 

ESA no Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Civil. e o Prof. Marconi Fonseca 34 

de Moraes foi indicado para compor o NDE do Curso de Engenharia Civil. A indicação foi aprovada 35 

por unanimidade.  vi. Cronograma 07/2016 (GRST/CFAP/PROGEPE): Processos Seletivos 36 

Simplificados. A professora Aline informou da necessidade de seleção de professor substituto, em 37 

função da previsão de afastamento da docente Renata, por licença maternidade, a partir do dia 38 

25/01/2017. Foi aprovado por unanimidade que o processo tenha as seguintes características: Área 39 

de conhecimento básica: Qualidade da água; Mananciais; Legislação Ambiental; Ecologia e 40 

Preservação do Ambiente; Titulação exigida: Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária ou 41 

Engenharia Ambiental ou Engenharia Sanitária ou Engenharia Civil ou Engenharia Agrícola e 42 

Ambiental ou Engenharia Química; Pós-Graduação: Mestrado em Ecologia ou Saneamento ou Meio 43 

Ambiente ou Recursos Hídricos ou Engenharia Ambiental ou Engenharia Sanitária ou Engenharia 44 

Agrícola e Ambiental ou Engenharia Civil; Banca examinadora: Celso Bandeira de Melo Ribeiro- 45 

ESA/UFJF, Edgard Henrique Oliveira Dias- ESA/UFJF, Renata de Oliveira Pereira- ESA/UFJF, e, 46 

como suplente, Sue Ellen Costa Bottrel - ESA/UFJF; Pontos do programa: a ser definido pela banca; 47 

Data de instalação da banca: 06 de dezembro de 2016. vii. Exoneração a pedido – Maria Carolina 48 

Silva Soares (DOU 194, 07/10/2016 -Seção 2, pag. 27). A Profa. Aline informou que havia sido 49 

publicada a exoneração, a pedido, da Profa. Maria Carolina no DOU em 07/10/2017 e que, em 50 

função disso haveria necessidade de definição, pelo departamento, da melhor estratégia para 51 

ocupação da vaga. Após discussão, algumas alternativas foram apresentadas para a apreciação dos 52 

presentes e posterior escolha daquela que melhor atenda aos objetivos e necessidades do 53 

departamento. Assim, foram listadas três possibilidades possíveis: a) realização de novo concurso, 54 

b) redistribuição de docentes efetivos de outras Universidades e c) aproveitamento de candidatos já 55 

concursados e aprovados em concursos recentes. A professora Sue Ellen e os professores Jonathas e 56 

Marconi saíram da reunião antes do início das discussões sobre as três possibilidades.  Aberta a 57 

votação foi definido, por 8 votos a favor e duas abstenções, o aproveitamento de candidatos recém 58 

concursados e aprovados, sendo o motivo principal para essa escolha a agilidade no processo de 59 

contratação do novo profissional, tendo em vista que o cenário político do país aponta para 60 

dificuldades para abertura de  novos concursos, colocando em risco as outras duas opções. Após 61 

essa definição, foram lidos os currículos dos candidatos recém-aprovados em segundo lugar nos 62 
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Concursos 17 e 18, do Edital 005/2016, respectivamente: Eduardo de Aguiar do Couto e Emanuel 63 

Manfred Freire Brandt. Após leitura e análise dos currículos dos dois candidatos, foi colocada em 64 

votação a definição de qual ocuparia a vaga. A votação foi nominal e os votos foram declarados da 65 

seguinte maneira: a favor do candidato Eduardo: zero votos; a favor do candidato Emanuel: 66 

professores Aline, Celso, Fabiano, Júlio, Maria Helena, Renata e Samuel, os discentes Yago e 67 

Yasmine, totalizando 9 votos;  abstenções: professor Edgar.  Ficou definido que o ESA fará uma 68 

consulta oficial para o Sr. Emanuel Manfred Freire Brandt para saber do seu interesse em assumir a 69 

vaga. Após essa discussão ficou também decidido, por unanimidade, que a próxima vaga disponível 70 

para o departamento deveria ser assumida por um Biólogo, salvo alguma intercorrência. viii.  71 

Solicitação do DA sobre aplicação de questionário de avaliação dos docentes em estágio 72 

probatório. O ESA apreciou a solicitação do DA, porém indicou que o assunto deve passar pelo 73 

Colegiado do Curso de Graduação Engenharia Ambiental e Sanitária, já que essa avaliação é de 74 

responsabilidade da coordenação. IV. Assuntos gerais. O Prof. Júlio informou ao departamento da 75 

sua participação em um congresso sobre perícia ambiental a ser realizado no Rio de Janeiro, em 76 

novembro de 2016. Eu, Aline Sarmento Procópio, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, trinta e um de 77 

outubro de dois mil e dezesseis. 78 


