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No dia dezenove de dezembro de dois mil e dezesseis, às 15:30 h, na sala de Instalações Hidráulicas 1 

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

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

professora Aline Sarmento Procópio, e com a presença dos docentes efetivos: Celso Bandeira de 4 

Melo Ribeiro, Edgard Henrique Oliveira Dias, Emanuel Manfred Freire Brandt, Fabiano Cesar 5 

Tosetti Leal, Jonathas Batista Gonçalves Silva, Júlio César Teixeira,  Maria Helena Rodrigues 6 

Gomes,  Marconi Fonseca de Moraes, Otávio Eurico de Aquino Pinto, Samuel Rodrigues  Castro e  7 

Sue Ellen Costa Bottrel; da docente temporária Iara Furtado Santiago; e dos representantes 8 

discentes:  Yasmine Costa Moreira e Yago Vinicius Motta Benedito.  Justificou ausência o docente 9 

efetivo Luiz Evaristo Dias de Paiva. I- Retirada de pauta as aprovação das atas das reuniões dos dias 10 

21 de junho, 12 de setembro, 26 de outubro de 2016. II- Comunicações da presidência. i.  A 11 

professora Aline comunicou que as atas pendentes deverão ser aprovadas na próxima reunião. ii.  A 12 

professora Aline deu boas vindas ao docente do ESA recém-empossado, professor Emanuel 13 

Manfred Freire Brandt. iii.  A professora Aline informou que a Professora Renata de Oliveira 14 

Pereira está afastada de suas atividades entre os dias 07 e 21 de dezembro de 2016, por motivos de 15 

saúde. iv.  Foi solicitado inclusão na pauta de item sobre o Licenciamento Ambiental do Aeroporto 16 

da Serrinha. A inclusão foi aceita por todos os presentes. III. Ordem do dia. i. Projeto de 17 

Extensão – Licenciamento Ambiental do Aeroporto da Serrinha. O professar Fabiano relatou 18 

que o processo do projeto de extensão tramitou na UFJF como convênio. Porém, a Prefeitura de Juiz 19 

de Fora solicitou que o projeto tramite como contrato, para poder liberar o pagamento do trabalho 20 

que já está finalizado. Após consulta, todos aprovaram que o processo tramite como contrato.  ii. 21 

Ofício 44/2016 (Coordenação da Engenharia Computacional): solicitação de inclusão de pré-22 

requisito para a disciplina ESA002. A coordenadora, prof. Flávia Bastos, solicitou que a disciplina 23 

QUI125 (Química Fundamental) fosse incluída como pré-requisito de ESA002 (Ecologia e 24 

Preservação do Ambiente) para os alunos do curso de graduação em Engenharia Computacional. A 25 

inclusão foi aprovada por unanimidade. iii. Ofício 89/2016 (DAEng): solicitação de abertura de 26 

duas turmas nos períodos 2016/04 ou 2017/01 (ESA020 e ESA024). O Diretório Acadêmico da 27 

Faculdade de Engenharia solicitou a abertura de duas disciplinas: ESA020 (Drenagem Urbana) e 28 

ESA024 (Hidráulica Geral), porém, em função da greve, não há dias letivos suficientes entre o 29 

calendário de ajuste de 2016/03 e 2017/01 para a abertura de curso intensivo. O professor Fabiano se 30 

dispôs a abrir uma turma de ESA020 em 2017/01. Após breve discussão foi colocado em votação a 31 
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abertura de ESA020 em 2017/01. Feita a votação contabilizou-se 01 voto favorável, 03 abstenções e 32 

11 contra. O prof. Otávio, coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, irá realizar 33 

um levantamento da demanda dos alunos após a matrícula de 2017/01, para subsidiar futuras 34 

discussões sobre o assunto. iv. Processo 23071.014244/2013-23: Solicitação de redistribuição 35 

Ninoska Isabel Bojorge Ramirez. Apesar do assunto já ter sido discutido na reunião de 12 de 36 

dezembro de 2016, a professora Aline explicou que retornou o item para discussão por ter percebido 37 

que houve manifestação de interesse da professora Ninoska, na página 32 do Processo 38 

23071.014244/2013-23. Após nova discussão sobre a solicitação de redistribuição da docente, duas 39 

propostas foram encaminhadas para votação. A primeira, aceitando-se a solicitação, porém 40 

ressaltando que o departamento não tem vaga em seu Banco de Equivalentes. A segunda, negando a 41 

solicitação de redistribuição, tendo em vista que atualmente o departamento conta com número 42 

suficiente de docentes na mesma área de atuação da interessada (química) e que, caso venha a ter 43 

vaga em seu Banco de Equivalentes, o departamento se reunirá para discutir o perfil desejado para 44 

este profissional. As propostas foram colocadas em votação sendo contabilizados: 03 votos para a 45 

primeira proposta, 07 votos para a segunda proposta e 04 abstenções. Assim, decidiu-se pelo não 46 

atendimento da solicitação da docente Ninoska. v. Processo 23071.020100/2016-90: Solicitação de 47 

redistribuição André Megali Amado. A professora Aline relatou o processo do André, onde ele 48 

solicita redistribuição para o ESA. O professor atua na área de Biologia e atualmente está atuando 49 

como professor visitante no Instituto de Ciências Biológicas da UFJF, cedido por cooperação 50 

técnica pela UFRN. Após breve discussão, decidiu-se montar uma comissão, formada pelos 51 

docentes Celso, Otávio e Suelen, para conversar com o interessado. IV. Assuntos gerais. O Prof. 52 

Júlio informou ao departamento da sua participação, a convite da reitoria, na Comissão do Plano de 53 

Logística Sustentável da UFJF. O Prof. Marconi informou que o diretor da Faculdade de Engenharia 54 

propôs uma troca de espaços, do Laboratório de Instalações Hidráulicas Prediais pelo NEMPE. 55 

Ficou decidido que os Prof. Fabiano, Marconi e Otávio encaminharão o assunto para avaliação junto 56 

ao Conselho de Unidade da Faculdade de Engenharia.  Eu, Aline Sarmento Procópio, lavrei a 57 

presente ata. Juiz de Fora, dezenove de dezembro de dois mil e dezesseis. 58 


