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No dia sete de dezembro de dois mil e dezoito, às 14:30 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, Fabiano Cesar Tosetti Leal, Jonathas Batista Gonçalves Silva, Luiz Evaristo Dias de 5 

Paiva, Marconi Fonseca de Moraes, Maria Helena Rodrigues Gomes, Samuel Rodrigues Castro, 6 

Sue Ellen Costa Bottrel e o discente Pedro Antônio Alves F. Justificaram a ausência os professores 7 

Júlio Cesar Teixeira  e Otávio Eurico de Aquino Branco e a TAE Iramaia Aparecida Moraes. I - 8 

Aprovação da ata da reunião do dia 09 de novembro de 2018 e, também, da ata de eleição da 9 

nova chefia de Departamento realizada na reunião do dia 07 de dezembro de 2018, as 10 

14h00min. Colocadas em votação foram aprovadas por unanimidade, sem alterações. II - 11 

Comunicações da presidência: i. Nova chefia do Departamento: O Prof. Celso parabenizou a 12 

nova chefia do ESA, Prof.a Sue Ellen Costa Bottrel (chefe) e Prof. Edgar (subchefe) eleitos para 13 

assumirem a partir de 24 de março de 2019 e agradeceu a todos os Professores do ESA pela 14 

colaboração no decorrer do seu mandato na chefia. ii. Abrigo para Produtos Químicos: O Prof. 15 

Celso relatou que na última reunião do Conselho de Unidade foi informado que a PROINFRA 16 

deverá construir um abrigo para produtos químicos em todos os Laboratórios da Faculdade de 17 

Engenharia. iii Cachorros na Faculdade (espaço público): O Prof. Celso relatou que na última 18 

reunião do Conselho de Unidade foi informado que a Direção da Faculdade de Engenharia está 19 

trabalhando para resolver o problema dos cachorros soltos na área Faculdade e que a solução 20 

apontada, caminha para uma campanha de doação dos cachorros. III. Ordem do dia: i. Apreciação 21 

do pedido de progressão funcional na carreira do magistério superior, de Associado 2 para 22 

Associado 3, da Professora Aline Sarmento Procópio. A Prof.a Aline fez um relato das suas 23 

atividades realizadas no período (interstício) referente ao pedido de progressão funcional. Após a 24 

análise dos presentes, o pedido de progressão funcional foi aprovado por unanimidade. ii. 25 

Apreciação do pedido de progressão funcional na carreira do magistério superior, de 26 

Associado 1 para Associado 2, da Professora Maria Helena Rodrigues Gomes. A Prof.a Maria 27 

Helena fez um relato das suas atividades realizadas no período (interstício) referente ao pedido de 28 

progressão funcional. Após a análise dos presentes, o pedido de progressão funcional foi aprovado 29 

por unanimidade. iii. Apreciação do pedido de progressão funcional na carreira do magistério 30 

superior, de Associado 1 para Associado 2, do Professor Celso Bandeira de Melo Ribeiro. O 31 
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Prof. Celso fez um relato das suas atividades realizadas no período (interstício) referente ao pedido 32 

de progressão funcional. Após a análise dos presentes, o pedido de progressão funcional foi 33 

aprovado por unanimidade. iv. Indicação de um representante do ESA para comissão de espaço 34 

físico da Faculdade de Engenharia. O Prof. Celso informou que na última reunião do Conselho 35 

de Unidade da Faculdade de Engenharia foi informado que está sendo criada uma comissão de 36 

espaço físico e que cada departamento deveria indicar um representante e um suplente. Após 37 

consultar aos professores presentes sobre o interesse em participar, dessa comissão, a Prof.a Maria 38 

Helena se prontificou a participar da comissão como representante titular e a Prof.a Renata como 39 

suplente. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. v. Apreciação das normas de 40 

utilização do LAQUA e constituição da equipe de coordenação do mesmo. A Prof.a Renata 41 

informou sobre a necessidade de adequação das normas de utilização do LAQUA e sobre o término 42 

do mandato da atual coordenação do mesmo. Após algumas reflexões, a Prof.a Aline sugeriu deixar 43 

a apreciação, das normas de utilização do LAQUA (para dar condição de serem melhor analisadas), 44 

na próxima reunião de departamento. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. IV. 45 

Assuntos gerais. O Prof. Luiz sugeriu discutir a questão da aposentadoria do TAE José Roberto, 46 

que auxilia na montagem das aulas de Mecânica dos Fluidos prática e Hidráulica prática, do 47 

Laboratório de Mecânica dos Fluidos. Foi informado, que sem um apoio de um TAE, o laboratório 48 

não terá condições de funcionar adequadamente e que as aulas de Mecânica dos Fluidos e 49 

Hidráulica serão diretamente comprometidas no próximo período. A Prof.a Sue Ellen perguntou 50 

qual o melhor perfil, que o departamento deve solicitar para substituir o TAE José Roberto. Após 51 

as reflexões foi sugerido criar uma comissão formada pelos professores que trabalham diretamente 52 

com o Laboartório: Luiz Evaristo, Marconi, Maria Helena, Jonathas e Sue Ellen, para preparar um 53 

ofício fundamentado à ser encaminhado à Direção da Faculdade de Engenharia. Foi sugerido pelos 54 

presentes, que o ofício deveria conter informações mínimas sobre: (i) a atual demanda discente 55 

instalada que depende do Laboratório; (ii) os diferentes cursos e disciplinas atendidos pelo 56 

Laboratório e; (iii) apontar, preferencialmente, um perfil mais adequado para o novo TAE. O Prof. 57 

Jonathas, coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, trouxe para apreciação do 58 

departamento uma solicitação encaminhada pelos alunos do curso, para poderem cursar a disciplina 59 

TCC1 na forma de curso de verão, no período de verão 2019.1. Após as reflexões, os presentes 60 

entenderam que não seria viável abordar o conteúdo da disciplina TCC1, em curso de verão, tendo 61 

em vista as suas especificidades, além do fato dos docentes (orientadores) estarem de férias 62 
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majoritariamente nesse período e, também, pelo fato dessa solicitação não estar em consonância 63 

com o que foi definido e aprovado no plano departamental. Após as discussões, os presentes 64 

consideraram, por unanimidade, que o pedido não deveria ser atendido e que esse assunto deverá 65 

ser melhor analisado no colegiado do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. A Prof.a Aline 66 

fez um relato sobre a COE, alertando que não seria possível um orientador assumir orientações 67 

estando o mesmo de férias, necessitando, assim haver um professor substituto, que não estivesse de 68 

férias para assumir as orientações. Alertou, também, que ninguém poderá assinar uma orientação 69 

estando de férias. O Prof. Marconi informou que está participando dos trabalhos do Fórum de 70 

Sustentabilidade. Eu, Celso Bandeira de Melo Ribeiro, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, 07 de 71 

dezembro de dois mil e dezoito. 72 


