
ATA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 01.03.2019. 

 

Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dezenove, às nove horas, no 1 

miniauditório desta Escola, reuniu-se ordinariamente seu Conselho Diretor, sob a 2 

presidência do Diretor Frederico Martins Alves da Silva, para apreciação da pauta 3 

constante da convocação previamente expedida. Presentes à reunião os conselheiros: 4 

Ademir Aparecido do Prado, André Luiz Bortolacci Geyer, Carlos Alberto Lauro 5 

Vargas, Daniel de Lima Araújo, Denilson Teixeira, Eder Carlos Guedes dos Santos, 6 

Ênio José Pazini Figueiredo, Francisco Javier Cuba Teran, Frederico Martins Alves da 7 

Silva, Hugo José Ribeiro, Janes Cleiton Alves de Oliveira, Joel Roberto Guimarães 8 

Vasco, José Vicente Granato de Araújo, Karla Alcione da Silva Cruvinel, Klebber 9 

Teodomiro Martins Formiga, Lorena da Silva Alves, Márcio Belluomini Moraes, 10 

Marcus André Siqueira Campos, Maurício Martines Sales, Nilson Clementino Ferreira, 11 

Nora Katia Saavedra del Aguila Hoffmann, Renata Machado Soares, Renata Medici 12 

Frayne Cuba, Ricardo Prado Abreu Reis, Saulo Bruno Silveira e Souza, Simone Costa 13 

Pfeiffer, Sylvia Regina Mesquita de Almeida, Tatiana Gondim do Amaral, Tule César 14 

Barcelos Maia, Ulisses Guimarães Ulhôa, Wellington Nunes de Oliveira, Zenón José 15 

Guzmán Nuñes del Prado, os técnicos-administrativos Guilherme Aires Rodrigues, 16 

Kamyla Aparecida Gomes, Pedro Henrique Moreira Cruvinel, Ricardo Sena Coutinho 17 

e os representantes estudantis Gustavo Porto de Rezende e Neurielly Ribeiro da Luz. 18 

Justificaram ausência o professor Edgar Bacarji. Verificado o “quorum” regimental, o 19 

Presidente passou a palavra ao professores Carlos Alberto Lauro Vargas que, em nome 20 

da CISSP, informou aos conselheiros que é necessário colocar os EPIs no plano de aula. 21 

Informou também que a professora Katia Saavedra entrará em contato com o SIASS 22 

para solicitar uma reunião de esclarecimento em relação à segurança dos discentes e 23 

servidores docentes e técnicos. Em seguida, o Presidente informou que a polícia militar 24 

entrará nos campus Samambaia e Colemar Natal e Silva. É um esforço conjunto da UFG, 25 

PUC e Polícia Militar para melhorar a segurança dentro e fora das universidades. O 26 

Presidente informou, também, que a reserva das salas deve ser feita de acordo com a 27 

programação, para evitar a reserva desnecessária, e quando os docentes encerrarem as 28 

aulas no final de semestre, avisar a coordenação para atualizarem a agenda. Dando 29 

continuidade à reunião, o Presidente informou que dia 16/03 acontecerá a 2º edição da 30 

festa dos egressos e pediu a todos para ajudarem na divulgação do evento. A palavra foi 31 

dada à professora Sylvia Regina Mesquita de Almeida que informou aos conselheiros 32 

as mudanças no Programa de Iniciação Científica e pediu aos professores para ficarem 33 

atentos às datas do 1º Edital e ao 2º Edital. A palavra foi dada ao aluno Gustavo Porto 34 

de Rezende, que informou aos conselheiros que o CA de Engenharia Civil realizará um 35 

festival de sorvetes na cantina, dia 28/03 e pediu a presença dos professores. Em seguida, 36 

o Presidente falou sobre a necessidade de todos preencherem o PAC (Plano de 37 

Aquisições e Compras) para 2020, pois as compras devem ser planejadas, e isso deve 38 

ser informado via sistema até dia 08/03. Ainda com a palavra, o Presidente revelou aos 39 

conselheiros o relatório parcial da autoavaliação da UFG referente a 2018. Em seguida, 40 

o Presidente colocou em discussão e votação a ata da reunião do dia 01/02/2019 que, 41 

com as devidas alterações, foi aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou dois 42 

nomes, de cada curso, para comporem a Comissão Institucional de Reestruturação 43 

Curricular. Após discussão, foram indicados os seguintes nomes: Maurício Martines 44 

Sales e Saulo Bruno Silveira e Souza, do curso de Engenharia Civil e Karla Alcione da 45 



Silva Cruvinel e Humberto Carlos Ruggeri Junior, da Engenharia Ambiental e Sanitária. 46 

Em votação, os nomes foram aprovados por unanimidade. Dando seguimento à reunião, 47 

o Presidente passou à homologação dos ad referendum da Direção, a saber: primeira, 48 

aprovação do Radoc parcial de 2018 da professora Karla Emmanuela Ribeiro Hora. Em 49 

votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. Segunda, afastamento do 50 

professor Klebber Teodomiro Martins Formiga para participação em evento nos Países 51 

Baixos, de 08/04/2019 a 12/04/2019. Em votação, a homologação foi aprovada por 52 

unanimidade. Em seguida, o Presidente passou a palavra aos chefes de departamento 53 

para o relato dos PADOCs de 2019 e do horário semanal padrão; de acordo com o 54 

professor Francisco Javier Cuba Teran, os professores da Hidráulica e Saneamento estão 55 

com a pontuação acima da mínima solicitada e cumprindo o horário semanal 56 

corretamente.  A palavra foi dada à professora Sylvia Regina Mesquita de Almeida, da 57 

área de Estruturas, de acordo com a professora, todos os PADOCs estão em conforme, 58 

exceto o do professor Alberto Vilela Chaer, mas essa situação já está sendo contornada 59 

para atingir a pontuação mínima; em relação ao horário semanal padrão, estão sendo 60 

cumpridos corretamente. A professora Karla Emmanuela Ribeiro Hora, da área de 61 

Gestão e Geomática, afirmou que todos os professores atingiram a pontuação mínima 62 

ou superaram; quanto ao horário semanal padrão, todos estão cumprindo normalmente. 63 

O professor Maurício Martines Sales, da área de Geotecnia, todos os PADOCs atingiram 64 

a pontuação, com exceção do professor Gilson de Faria Neves Gitirana Junior, que está 65 

afastado, e Eder Carlos Guedes dos Santos, que pretende afastar a partir de agosto; 66 

quanto ao horário semanal padrão , só falta a complementação dos professores Márcia 67 

Maria dos Anjos Mascarenha e Renato Resende Angelim, que estão de férias e 68 

complementarão no retorno às atividades. O Presidente informou que o professor 69 

Ricardo Prado Abreu Reis teve alguns imprevistos e não concluiu o relato dos PADOCs 70 

da área de Construção Civil. Em votação, os relatos dos chefes de departamento foram 71 

aprovados por unanimidade. Ficou decidido, também, que as pendências retornarão na 72 

próxima reunião do CD, que acontecerá dia 05/04. A palavra foi dada ao professor Ênio 73 

José Pazini Figueiredo, que relatou o processo de progressão por avaliação de 74 

desempenho, da professora Andrielli Morais de Oliveira, de nº 23070.023897/2018-59, 75 

de Adjunto nível 1 para nível 2. A nota da Direção foi 8,9 (oito vírgula nove). Em 76 

votação, o parecer do relator e a nota da Direção foram aprovados por unanimidade. Em 77 

seguida, a professora Simone Costa Pfeiffer leu o relatório do professor Eraldo 78 

Henriques de Carvalho, referente ao processo de regime de trabalho, de nº 79 

23070.013986/2016-25, da professora Renata Medici Frayne Cuba. O parecer do relator 80 

foi favorável à manutenção da servidora docente no atual regime de trabalho de 40 horas 81 

semanais. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Dando 82 

continuidade à reunião, o Presidente solicitou indicação de nomes para a nova 83 

representação na CPPG-Gyn, após discussão, os nomes dos professores Daniel de Lima 84 

Araújo (Titular) e Márcia Maria dos Anjos Mascarenha (Suplente), representantes do 85 

Gecon, foram aprovados por unanimidade. Ainda com a palavra, o Presidente solicitou 86 

indicação de nomes para a coordenação de pesquisa. Após discussão os nomes dos 87 

professores Nilson Clementino Ferreira (coordenador) e Joel Roberto Guimarães Vasco 88 

(subcoordenador) foram aprovados por unanimidade. O Presidente solicitou, ainda, 89 

indicação de três nomes para participarem do Comitê de Iniciação Científica da EECA. 90 

Após discussão, os nomes dos professores Carlos Alberto Lauro Vargas, Sylvia Regina 91 

Mesquita de Almeida e Zenón José Guzmán Nuñes del Prado foram aprovados por 92 

unanimidade. Em seguida, a palavra foi dada à professora Sylvia Regina Mesquita de 93 



Almeida, que apresentou parecer referente ao relatório do Pós-doutorado do professor 94 

Klebber Teodomiro Martins Formiga. O parecer da relatora foi favorável à provação do 95 

relatório e, em votação, aprovado por unanimidade. A palavra continuou com a 96 

professora Sylvia Regina, que apresentou parecer referente ao relatório de pós-97 

doutorado do professor Emiliano Lobo de Godoi. O parecer da relatora foi favorável à 98 

aprovação do relatório e, em votação, aprovado por unanimidade. Em seguida, o 99 

professor Klebber Teodomiro Martins Formiga apresentou parecer referente ao relatório 100 

final de Doutorado do técnico-administrativo Ricardo Sena Coutinho. O parecer do 101 

relator foi favorável à aprovação do relatório e, em votação, aprovado por unanimidade. 102 

A palavra foi dada ao professor Saulo Bruno Silveira de Souza, que apresentou parecer 103 

referente ao relatório final de Mestrado do técnico-administrativo Mário Rosa Dos 104 

Santos. O parecer do relator foi favorável à aprovação do relatório e, em votação, 105 

aprovado por unanimidade. Dando seguimento à reunião, a professora Sylvia Regina 106 

Mesquita de Almeida relatou o projeto de pesquisa intitulado “Conversas de meninas e 107 

engenheiras: semeando oportunidades para a igualdade de gênero nas ciências”, da 108 

professora Karla Emmanuela Ribeiro Hora. O parecer da relatora foi favorável e, em 109 

votação, aprovado por unanimidade. Em seguida, o professor Saulo Bruno Silveira e 110 

Souza, relatou as solicitações de quebra de pré-requisito dos alunos do curso de 111 

Engenharia Civil: Antônio Vaz Eduardo Junior; Carla Maria Oliveira Gonzaga; Felipe 112 

Braga dos Santos; Hiury Torquato da Silva; Izadora Martins de Souza Affiune; Tiago 113 

Cardoso Vitorino e da aluna do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária: Andreia 114 

Alves do Nascimento. Os pareceres do relator foram contrários às solicitações e, em 115 

votação, aprovados por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou a palavra aos 116 

conselheiros, a professora Karla Alcione da Silva Cruvinel convidou os professores a 117 

participarem da Semana do Planejamento, com início no dia 11/03; e, nada mais 118 

havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 119 

reunião, da qual, para constar, eu, Kamyla Aparecida Gomes, secretária executiva da 120 

EECA, lavrei a presente ata que, se julgada conforme, será assinada por todos os 121 

presentes.  122 


