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No dia quatorze de setembro de dois mil e dezoito, às 14:00 h, na sala de reuniões do Departamento 1 

de Engenharia Sanitária e Ambiental - ESA, realizou-se a reunião ordinária do Departamento de 2 

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

professor Celso Bandeira de Melo Ribeiro, e com a presença dos docentes efetivos: Aline Sarmento 4 

Procópio, Edgard Henrique Oliveira Dias, Emanuel Manfred Freire Brandt, Fabiano Cesar Tosetti 5 

Leal, Jonathas Batista Gonçalves Silva, Júlio Cesar Teixeira, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Marconi 6 

Fonseca de Moraes, Maria Helena Rodrigues Gomes, Renata de Oliveira Pereira, Samuel Rodrigues 7 

Castro a TAE Iramaia Aparecida Moraes e a discente Isabela Vargas. Justificaram a ausência os 8 

professores: Otávio Eurico de Aquino Branco e Sue Ellen Costa Bottrel. I - Aprovação da ata da 9 

reunião do dia 10 de agosto de 2018. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade, sem 10 

alterações. II - Comunicações da presidência: i. III SRHPS. O Prof. Celso agradeceu o apoio de 11 

todos os Professores do ESA na organização e colaboração durante as atividades do III Simpósio 12 

de Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do Sul. Informou que o evento foi muito elogiado pelos 13 

participantes e convidados. ii. Fórum de Internacionalização da UFJF. O Prof. Celso informou 14 

que participou da reunião do Fórum de Internacionalização da UFJF, em agosto de 2018, onde há 15 

um grupo trabalhando para internacionalizar a UFJF, visando proporcionar maior interação com 16 

outras Universidades estrangeiras e para preparar a Universidade para receber alunos e 17 

pesquisadores de outros países. iii Fórum de Sustentabilidade. O Prof. Celso informou que foi 18 

convidado à participar do Fórum de Sustentabilidade da UFJF, juntamente com a Profa. Maria 19 

Helena, para ajudar no planejamento de um seminário para novembro de 2018. O seminário terá 20 

como objetivo informar a comunidade acadêmica sobre os trabalhos realizado pela Sustentabilidade 21 

e, também, para conhecer novos projetos e ideias sustentáveis para a UFJF. A Profa. Maria Helena 22 

complementou informando que haverá dois momentos no evento: apresentação de ideias 23 

sustentáveis e um concurso para essas ideias e uma palestra de um Prof. de Lavras (UFLA), por ser 24 

referência no assunto. iv Pós-Graduação. O Prof. Celso informou que a CAPES não recomendou 25 

a criação do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e que a comissão que elaborou a 26 

primeira proposta (Celso Bandeira de Melo Ribeiro, Aline Sarmento Procópio, Edgard Henrique 27 

Oliveira Dias, Emanuel Manfred Freire Brandt, Jonathas Batista Gonçalves Silva, Renata de 28 

Oliveira Pereira, Samuel Rodrigues Castro e Sue Ellen Costa Bottrel) se propôs a continuar os 29 

trabalhos e preparar nova proposta. III. Ordem do dia: i. Solicitação da Coordenação do curso 30 

de Engenharia Ambiental e Sanitária para realizar um relato sobre as novas diretrizes 31 
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curriculares. O Prof. Jonathas informou que a Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental e 32 

Sanitária trabalhou identificando os principais problemas do curso (estágio, TCC, 8º  período do 33 

curso, disciplinas: estágio e Lab. 2, entre outras) e que está trabalhando em alguma frentes, como: 34 

na reforma curricular, estabelecimento de nova COE e normatização do TCC. Informou, também, 35 

sobre a aproximação do curso com coordenação de estudos da UFJF. Informou que o curso é 36 

privilegiado pois há uma relação boa da coordenação do curso com o Departamento, que o acolhe. 37 

Falou sobre a minuta que está em consulta pública e apresentou alguns pontos sobre as novas 38 

diretrizes curriculares para o curso: a possibilidade de trabalhar, em conjunto, a Graduação com a 39 

Pós-Graduação, em até 20% das horas de disciplinas do curso; o processo de auto avaliação, que já 40 

está sendo realizado no SIGA e terá que constar no PPC do curso; as atividades que promovam a 41 

integração, como as disciplinas integradoras e metodologias de aprendizagem ativa. Citou a 42 

Dissertação da TAE Sônia e a necessidade de formação de comitê para fazer o acompanhamento o 43 

egresso do curso até 5 anos após a formatura. Disse que diretrizes não dependem só da coordenação 44 

ou do Departamento, mas sim de toda a instituição. Falou, ainda, que as atividades curriculares 45 

devem ser apresentadas para desenvolver as habilidades dos alunos, como no Capítulo 4 do 46 

documento: 300 horas de estágio obrigatório; 30% do curso deve ter atividades práticas (estágio e 47 

outras). Disse que uma vez aprovada a proposta haverá 2 anos para os cursos se adequarem. 48 

Informou, também, sobre os elementos norteadores: montar mini fóruns por áreas para tratar das 49 

adequações nas disciplinas; convidar pessoas externas para falar sobre as atribuições dos 50 

profissionais egressos, como o CREA, CRQ, dentre outras e que as datas sugeridas para a realização 51 

dessas reuniões seriam 19 e 26 de outubro. Por fim, informou sobre o apoio psico-pedagógico, 52 

visando assistir o período mais crítico do curso – até o quarto período e o 8º período, através de 53 

mentoria. Profa. Renata fez uma colocação informando que acha importante os professores serem 54 

treinados por profissionais para identificar situações críticas e assim poder ajudar os alunos. Prof. 55 

Jonathas informou que recebeu uma apresentação de uma psicóloga trazendo alguns dados de 56 

ansiedade, insônia, etc. O Prof. Jonathas informou sobre a ideia do programa de mentoria os 57 

docentes ser assistido por profissionais da área: Fred e Getúlio, para identificar sintomas ou sinais 58 

nos alunos. O Prof. Júlio relatou alguns casos e depressão e suicídios recentes ocorridas com 59 

discentes da instituição. ii. Definição de prioridades de demandas do ESA para encaminhar à 60 

Direção da Faculdade. O Prof. Celso informou que recebeu da Direção da Faculdade uma 61 

mensagem e encaminhou aos colegas do ESA, sobre a apresentação de demandas dos 62 
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Departamentos da Faculdade. O Prof. Celso falou que recentemente foi informado, que os recursos 63 

serão para outras áreas, mas que em conversa com outros colegas chegou à conclusão que mesmo 64 

assim seria importante preparar uma lista com as prioridades para o ESA e encaminhar para a 65 

Direção da Faculdade. Lembrou que de acordo com a última lista de prioridades ficou acertado que 66 

o micro-ondas seria adquirido na primeira oportunidade de compras pela Direção da Faculdade. O 67 

Prof. Jonathas informou que estava na reunião do Congrad e acompanhou as discussões para o 68 

destino dos recursos e que o único curso da Engenharia que irá receber recursos seria a Engenharia 69 

Civil, porque foi avaliado precariamente na infra-estrutura. A Profa. Renata fez um relato de dois 70 

pontos fundamentais para o Laqua, em relação à segurança: abertura de outra porta para rota de 71 

saída, em caso de emergência e almoxarifado, para guardar reagentes químicos. Outro ponto refere-72 

se a falta de bancos para os alunos acompanharem as aulas. O Prof. Celso informou que os bancos 73 

seriam uma prioridade, por se tratar de infraestrutura mínima para o acompanhamento das aulas. A 74 

TAE Iramaia informou que o autoclave deu problema e necessita de manutenção. Relatou, também, 75 

sobre outras demandas para o laboratório: dissecador, turbidímetro, conjunto de filtração de micro, 76 

balança de carga maior, bomba a vácuo, digestor de DQO, estufa de encubação, motor da capela, 77 

ar condicionado e destilador de nitrogênio, manutenção de sondas e do equipamento DBO Track. 78 

A Profa. Renata informou que há uma certa dificuldade para fazer compras para o laboratório para 79 

atender as aulas. A Profa. Renata informou, também, que um dos principais pontos para a recusa 80 

da Pós-graduação foi a falta de espaço de laboratório de graduação e Pós e falta de infraestrutura. 81 

iii. Proposição de calendário de reuniões do ESA no período 2018.3. O Prof. Celso informou 82 

que neste período o melhor dia e horário da semana, para realização das reuniões de departamento 83 

serão as sextas feiras das 14 as 15 horas, em função da disponibilidade dos professores do ESA. O 84 

Prof. Celso sugeriu um pré-agendamento das primeiras sextas-feiras de cada mês, compreendendo 85 

as seguintes datas para as próximas reuniões: 05 de outubro, 09 de novembro e 07 de dezembro de 86 

2018, sendo aprovado por unanimidade. IV. Assuntos gerais. A Profa. Aline fez um relato sobre a 87 

COE: informou que foram conversar com a Prograd e foram informados sobre algumas alterações: 88 

a COE não é mais responsável pela orientação de estágio de todos as alunos e sim os Professores 89 

orientadores, e que existem turmas abertas para todos os professores (até três vagas para cada 90 

professor). Informou, também, que a COE irá preparar um manual de orientação para os 91 

professores, sobre como irá funcionar o estágio, ou seja as atividades que o professor precisará 92 

acompanhar. Disse ainda que já existe um link na página do curso informando sobre as diretrizes 93 
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de estágio para os alunos. Ao final do estágio haverá uma avaliação do estágio realizada pelo 94 

supervisor e um relatório feito pelo aluno, com aval do supervisor, que deverão ser avaliados pelo 95 

professor orientador e encaminhados posteriormente para a ciência da COE. O Prof. Samuel, 96 

informou que participou de algumas atividades no curso de Pós-Graduação em Ambiente 97 

Construído e viu algumas possibilidades de parcerias. Com isso montou uma proposta, que foi 98 

aprovada, para atuar como membro permanente da PROAC. E informou que a PROAC está de 99 

portas abertas para outros colegas do ESA. A Profa. Maria Helena informou sobre a parceria com 100 

o exército e irá realizar o seminário nos dias 26 e 27 de setembro, no anfiteatro grande da 101 

Engenharia. Convidou a todos para participarem do evento. A TAE Iramaia informou que está 102 

fazendo um mestrado CAED sobre acessibilidade e está utilizando o estudo de caso os de 103 

laboratório ensino. Está solicitando autorização para avaliar o Laqua quanto à acessibilidade, que 104 

foi aprovado pelos presentes. Eu, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, lavrei a presente ata. Juiz de 105 

Fora, 14 de setembro de dois mil e dezoito. 106 


