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

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, Fabiano Cesar Tosetti Leal, Jonathas Batista Gonçalves 5 

Silva, Júlio Cesar Teixeira, Luiz Evaristo Dias de Paiva, Marconi Fonseca de Moraes, Maria Helena 6 

Rodrigues Gomes, Otávio Eurico de Aquino Branco, Renata de Oliveira Pereira, Sue Ellen Costa 7 

Bottrel e o discente Pedro Antônio Alves F. Justificaram a ausência o professor Samuel Rodrigues 8 

Castro e a TAE Iramaia Aparecida Moraes. I - Aprovação da ATA da reunião do dia 14 de 9 

setembro de 2018. Colocada em votação a ATA foi aprovada por unanimidade, sem alterações. II - 10 

Comunicações da presidência: i. Eleição para nova chefia do Departamento. O Prof. Celso 11 

informou que está chegando o fim do prazo do seu mandato, como chefe do Departamento de 12 

Engenharia Sanitária e Ambiental, agradeceu o apoio que teve da Profa. Sue Ellen e a colaboração de 13 

todos os Professores do ESA para a condução dos trabalhos durante os período em que esteve à frente 14 

da chefia e que está colocando o cargo à disposição do Departamento para realização de nova eleição. 15 

Informou que foi uma boa experiência e que fez o melhor que pode para contribuir com os colegas e 16 

com o Departamento. ii. Fórum de Internacionalização da UFJF. O Prof. Celso trouxe informações 17 

do Fórum de Internacionalização da UFJF. Informou que em breve haverá um serviço de tradução de 18 

artigos pela DRI e que haverá também um edital para capacitação de docentes (5 bolsas, no valor de 19 

U$5.000,00 cada), em inglês, para preparação e oferecimento de disciplinas, de graduação e pós-20 

graduação, para estrangeiros que vem estudar na UFJF. O curso será realizado na Universidade de 21 

Temple (Philadelphia) nos EUA e que em breve sairá um edital para convidar professores estrangeiros 22 

para oferecimento de disciplinas no evento Global July, da UFJF. A Prof.a Maria Helena informou 23 

sobre  o curso My English Online, do Programa Idioma sem Fronteiras, que também permite fazer um 24 

curso grátis de Inglês. iii. Fórum de Sustentabilidade. O Prof. Celso lembrou que o evento UFJF 25 

Sustentável ocorrerá nos dias 28 e 29 de novembro no anfiteatro da Reitoria da UFJF. iv. Ponto 26 

Eletrônico para os TAES e PIT e RIT. O Prof. Celso informou que o ponto eletrônico para os TAES 27 

já está sendo implementado em fase de teste e a Profa. Sue Ellen complementou as informações sobre 28 

o assunto, informando que neste primeiro momento o ponto será atestado pelo Prof. Marcos Borges, 29 

Diretor da Faculdade de Engenharia. O Prof. Celso informou que o Plano Individual de Trabalho e 30 

Relatório Individual de Trabalho em breve será implementando na Faculdade de Engenharia. v. 31 
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Bolsas de Monitoria: A Profa. Sue Ellen relatou que participou da reunião realizada, para distribuição 32 

de bolsas de monitoria na Faculdade de Engenharia, e que houve uma demanda superior ao número 33 

de bolsas disponíveis. Informou que foram definidos alguns critérios para alocação de bolsas e que as 34 

disciplinas que possuem aulas práticas foram contempladas com bolsas de 12 horas, a saber: ESA003, 35 

ESA024 e ESA007. As bolsas de 6 horas foram alocadas para turmas com carga horária estritamente 36 

teórica e com atendimento de número de alunos inferior a 100 alunos/ semestre. Sendo assim, para as 37 

demais bolsas solicitadas pelo departamento foram alocadas com a carga horária de 6 horas. Nenhum 38 

pedido deixou de ser atendido. A Profa. Renata sugeriu que esses critérios fossem revistos, talvez com 39 

a criação de uma comissão na Faculdade de Engenharia, para a distribuição de bolsas no próximo ano. 40 

Ficou decidido que frente ao curto espaço de tempo para alocação das bolsas, o departamento iria 41 

aceitar a distribuição, porém professora Sue Ellen iria expressar ao diretor da unidade o 42 

posicionamento do Departamento, que sugere fortemente que os critérios de distribuição sejam 43 

revistos no próximo ano. III. Ordem do dia: i. Aprovação do Plano Departamental para o Período 44 

2019-1. O Prof. Celso apresentou o Plano Departamental do ESA para o período 2019-1 para os 45 

presentes e após colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ii. Apreciação do relatório de 46 

atividades referente à promoção docente na carreira do magistério superior, de Adjunto 4 para 47 

Associado 1, do Professor Otávio Eurico de Aquino Branco (PROCESSO 23071.020354/2018-48 

70. O Prof. Otávio fez um relato das suas atividades realizadas no período (interstício) referente ao 49 

pedido de promoção funcional. Após apreciado pelos presentes o relatório de atividades foi aprovado 50 

por unanimidade. iii. Apreciação do pedido de progressão funcional na carreira do magistério 51 

superior, de Adjunto 3 para Adjunto 4, do Professor Jonathas Batista Gonçalves Silva. O Prof. 52 

Jonathas fez um relato das suas atividades realizadas no período (interstício) referente ao pedido de 53 

progressão funcional. Após a análise dos presentes, o pedido de progressão funcional foi aprovado 54 

por unanimidade. iv. Equipamentos do curso de Especialização em Segurança do Trabalho. O 55 

Prof. Celso informou que foi procurado para comprovar o recebimento e guarda de alguns 56 

equipamentos de segurança do trabalho, referente ao Curso de Especialização em Segurança do 57 

Trabalho. O Prof. Celso relatou que desconhece que tais equipamentos estivessem no ESA e achou 58 

prudente consultar alguns professores do ESA, que já lecionaram no curso de Especialização em 59 

Segurança do Trabalho, à saber: Prof. Júlio e Prof. Marconi, para se informar melhor e para que os 60 

mesmos pudessem fornecer alguma informação sobre esses equipamentos. Ambos informaram que 61 

não toraram conhecimento de que esses equipamentos estivessem no ESA. Sendo assim, o Prof. Celso 62 
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resolveu não assinar o termo guarda dos equipamentos. Dessa forma, consultando o Departamento 63 

sobre o melhor procedimento, a Profa. Sue Ellen se prontificou a assinar o termo de guarda dos 64 

equipamentos, mediante verificação técnica dos itens pelo professor Júlio, sob condição dos mesmos 65 

virem para controle e domínio exclusivo do ESA. IV. Assuntos gerais. A Profa. Renata informou 66 

sobre o acidente que o correu no laboratório LAQUA, hoje de madrugada: um princípio de incêndio 67 

em uma tomada elétrica. A Profa. Renata procurou a Direção da Faculdade de Engenharia para 68 

informar sobre o acontecimento e para solicitar que sejam tomadas as providências necessárias. Falou 69 

sobre outras solicitações já realizadas no com objetivo de tornar o laboratório mais seguro, como a 70 

porta de saída de segurança. Informou, também que o Prof. Alessandro, que possui o seu gabinete no 71 

mesmo galpão e próximo ao laboratório, tomou conhecimento do acontecido e falou que o problema 72 

é maior, porque não há saída de segurança no prédio do Galpão. A Prof.a Renata informou que as 73 

atividades no Laqua estão suspensas até o problema ser sanado e que irá solicitar vistoria junto à UFJF 74 

e ao corpo de Bombeiros para avaliar os riscos do laboratório. Informou, também, que entrou em 75 

contato com comissão de segurança de laboratórios da Propesq. A Prof.a Aline falou que seria 76 

interessante fazer um levantamento das demandas para o Laqua que já foram enviadas à direção da 77 

Faculdade de Engenharia para que o novo diretor unidade tome conhecimento. A professora também 78 

se prontificou a levantar os ofícios encaminhados à diretoria no período em que foi chefe do ESA. O 79 

Prof. Jonatas comentou que há turmas que estão formando e necessitarão do Laqua no próximo 80 

período. A Profa. Sue Ellen informou sobre a importância do Laqua nos trabalhos de pesquisa que 81 

estão sendo desenvolvidos e que há previsão de uso intenso para o próximo ano devido aos inúmeros 82 

projetos aprovados pelos docentes. A professora ressaltou ainda os recentes reconhecimentos dos 83 

projetos premiados de IC no Semic-UFJF, na sua maioria com trabalhos desenvolvidos no LAQUA. 84 

O Prof. Júlio informou que foi convidado e aceitou a participar do conselho fiscal da Fundação CAED.  85 

Eu, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, 09 de novembro de dois mil e 86 

dezoito. 87 


