
ATA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 02.02.2018. 

  

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às nove horas, no miniauditório 1 

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

Diretor Frederico Martins Alves da Silva, para apreciação da pauta constante da 3 

convocação previamente expedida. Presentes à reunião os conselheiros: Ademir 4 

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

de Lima Araújo, Denilson Teixeira, Eder Carlos Guedes dos Santos, Edgar Bacarji, Ênio 6 

José Pazini Figueiredo, Eraldo Henriques de Carvalho, Fernando Duarte Barbalho, 7 

Francisco Javier Cuba Teran, Frederico Martins Alves da Silva, Hugo José Ribeiro, 8 

Humberto Carlos Ruggeri Junior, Joel Roberto Guimarães Vasco, José Vicente Granato 9 

de Araújo, Karla Alcione da Silva Cruvinel, Lilian Ribeiro de Rezende, Márcio 10 

Belluomini Moraes, Marcus André Siqueira Campos, Maurício Martines Sales, Nilson 11 

Clementino Ferreira, Nora Katia Saavedra del Aguila Hoffmann, Paulo Sérgio Scalize, 12 

Renata Machado Soares, Renato Resende Angelim, Ronaldo Barros Gomes, Saulo 13 

Bruno Silveira e Souza, Simone Costa Pfeiffer, Sylvia Regina Mesquita de Almeida, 14 

Tatiana Gondim do Amaral, Tule César Barcelos Maia, Ulisses Guimarães Ulhôa, 15 

Wellington Nunes de Oliveira, Zenón José Guzmán Nuñel del Prado, os técnicos-16 

administrativos Guilherme Aires Rodrigues, Kamyla Aparecida Gomes, Mateus Mundel 17 

Sales, Pedro Henrique Moreira Cruvinel e os representantes estudantis Thyago César 18 

Rodrigues Paixão e Vitória Vilas Boas Brandão Costa. Justificaram ausência os 19 

professores Emiliano Lobo de Godoi, Helena Carasek Cascudo, Maria Carolina Gomes 20 

de Oliveira Brandstetter. Verificado o “quorum” regimental, o Presidente deu as boas-21 

vindas ao técnico Mateus Mundel Sales e apresentou-o ao conselho. Em seguida, 22 

informou aos conselheiros que o PPG-GECON recebeu conceito 4 (quatro) na avaliação 23 

da CAPES e parabenizou os professores e técnicos envolvidos no Programa de Pós-24 

Graduação. Em seguida, informou aos conselheiros que a servidora Jackeline Jennifer 25 

Esteva Rezende pediu redistribuição e retornou para Catalão. O Presidente aproveitou a 26 

oportunidade e agradeceu à servidora pelos serviços prestados nesse um ano de trabalho, 27 

afirmou que é uma perda para a EECA, pela excelente servidora que ela é, mas 28 

reconheceu que foi um passo necessário. Dando seguimento à reunião, informou que o 29 

encerramento para inserção e/ou correção do RADOC-2017 acontece dia 16/02/2018. 30 

Ainda com a palavra, o Presidente solicitou aos conselheiros a elaboração do Horário 31 

Semanal Padrão do Docente para o semestre 2018/1, com os horários de reuniões, aulas 32 

e atendimento aos discentes, que deverá ser assinado e entregue aos chefes de 33 

departamento até o dia 02/03/2018.  Finalizando a parte dos informes, o Presidente 34 

comunicou aos conselheiros que três professores da EECA estão ocupando funções na 35 

Administração Superior da UFG, a saber: Emiliano Lobo de Godoi – Coordenador geral 36 

das Ações de extensão (PROEC); Helena Carasek Cascudo – Coordenadora de Inovação 37 

e Transferência Tecnológica (PRPI) e Leonardo Barra Santana  de Souza – Chefe de 38 

Gabinete. Em seguida, colocou em discussão e votação a ata do dia 15/12/2017 que, 39 

com as devidas alterações, foi aprovada por unanimidade. Dando seguimento à reunião, 40 

o Presidente passou às homologações dos ad referendum da Direção. Primeira, ação de 41 

extensão intitulada “Língua Francesa nas Engenharias”, com participação do professor 42 

da Escola de Engenharia Civil e Ambiental Oswaldo Cascudo Matos, coordenada pela 43 

professora Priscila Renata Gimenez, da Faculdade de Letras da UFG; aprovada por 44 

unanimidade. Segunda, relatório parcial da ação de extensão intitulada “Compreensão 45 



da Erosão dos Solos como Instrumento de Educação Ambiental”, coordenada pela 46 

professora Márcia Maria dos Anjos Mascarenha; aprovada por unanimidade. Terceira, 47 

relatório final da ação de extensão intitulada “IV Simpósio da Prática de Engenharia 48 

Geotécnica na Região Centro-Oeste (GEOCENTRO 2017)”, coordenada pelo professor 49 

Renato Resende Angelim; aprovada por unanimidade. Quarta, relatório parcial da ação 50 

de extensão intitulada “Voz do Cidadão sobre a Sustentabilidade”, coordenada pelo 51 

professor Emiliano Lobo de Godoi; aprovada por unanimidade. Quinta, relatório parcial 52 

da ação de extensão intitulada “Estudos Laboratoriais e de Campo para Análise de 53 

Pavimentos”, coordenada pelo professor Emiliano Lobo de Godoi; aprovada por 54 

unanimidade. Sexta, relatório parcial da ação de extensão intitulada “Programa de 55 

Logística Sustentável”, coordenada pelo professor Emiliano Lobo de Godoi; aprovada 56 

por unanimidade. Sétima, ação de extensão intitulada “Estudo do Uso de Misturas 57 

Compostas por Solo, Fosfogesso e Estabilizante Químico em Obras Geotécnicas”, 58 

coordenada pela professora Márcia Maria dos Anjos Mascarenha; aprovada por 59 

unanimidade. Oitava, relatório parcial da ação de extensão intitulada “Estudos 60 

Laboratoriais e de Campo Aplicados à Geotecnia”, coordenada pelo professor Gilson de 61 

Farias Neves Gitirana Junior; aprovada por unanimidade. Nona, relatório final da ação 62 

de extensão intitulada “Estudo do Uso de Misturas Compostas por Solo, Fosfogesso e 63 

Estabilizante Químico em Obras Geotécnicas”, coordenada pela professora Márcia 64 

Maria dos Anjos Mascarenha; aprovada por unanimidade. Décima, relatório parcial da 65 

ação de extensão intitulada “Exposição de Experiências Municipais de Saneamento”, 66 

coordenada pelo professor Paulo Sérgio Scalize; aprovada por unanimidade. Décima 67 

primeira, relatório final da ação de extensão intitulada “Exposição de Experiências 68 

Municipais de Saneamento”, coordenada pelo professor Paulo Sérgio Scalize; aprovada 69 

por unanimidade. Dando seguimento à reunião, o Presidente solicitou duas pessoas para 70 

comporem a comissão de verificação de autodeclaração da UFG, de acordo com o 71 

Memorando-Circular nº 02/2018/GAB/UFG, e foram apresentados os nomes das 72 

professoras Karla Emmanuela Ribeiro Hora e Márcia Maria dos Anjos Mascarenha. Em 73 

votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou a 74 

palavra ao professor Carlos Alberto Lauro Vargas que relatou a manifestação de 75 

interesse da EECA no estabelecimento de convênio com a empresa Data Traffic, 76 

referente ao processo de nº 23070.104001/2017-51. O parecer do relator foi favorável e, 77 

em votação, aprovado por unanimidade. Em seguida, a palavra foi dada à professora 78 

Karla Emmanuela Ribeiro Hora, que apresentou parecer referente ao pedido do Sr. 79 

Sandoval Junqueira de ingressar na EECA como voluntário UFG. O parecer da relatora 80 

foi contrário e, em votação, aprovado pela maioria, com duas abstenções e um voto 81 

contra. Ainda com a palavra, a professora Karla Emmanuela sugeriu a criação de uma 82 

comissão para elaborar os critérios mínimos para avaliação de programa Voluntário 83 

UFG. Após discussão, os seguintes nomes foram aprovados por unanimidade: Lilian 84 

Ribeiro de Rezende (Presidente), Márcio Belluomini, Sylvia Regina Mesquita de 85 

Almeida e Thyago César Rodrigues Paixão, representante discente. Dando seguimento 86 

à reunião, o Presidente passou à deliberação da destinação das placas de formatura da 87 

EECA. Após discussão foi aprovado pela maioria, com uma abstenção, a decisão de 88 

manter no Bloco B as placas existentes e, posteriormente, criar um espaço virtual e 89 

digitalizá-las para apresentar nesse espaço e de que a partir de 2017/2 as placas não serão 90 

mais aceitas na área da EECA. Ainda com a palavra, o Presidente solicitou a indicação 91 

de nomes para compor a comissão de elaboração do regulamento interno para nomeação 92 

de chefes de laboratório da EECA. Após discussão, os seguintes nomes foram aprovados 93 



por unanimidade: Denilson Teixeira (Presidente), Daniel de Lima Araújo, Eder Carlos 94 

Guedes dos Santos, Ênio José Pazini Figueiredo e Eraldo Henriques de Carvalho. Dando 95 

seguimento à reunião, o Presidente passou a palavra aos  Chefes de Departamento para 96 

a apresentação dos relatos sobre os Relatórios de Atividades dos Docentes (RADOCs 97 

2017), analisados em relação ao atendimento da carga horária mínima prevista pelo 98 

artigo 57 da lei 9.394/1996 (LDB). O professor Ricardo Prado Abreu Reis relatou que 99 

os professores da área de Construção Civil ministraram mais horas de aula que o valor 100 

mínimo previsto pela LDB. Em votação, os RADOCs dos professores da área de 101 

Construção Civil foram aprovados por unanimidade. A professora Karla Emmanuela 102 

Ribeiro Hora relatou que os professores da área de Gestão e Geomática ministraram 103 

mais horas de aula que o valor mínimo previsto pela LDB. Em votação, os RADOCs 104 

dos professores da área de Gestão e Geomática foram aprovados por unanimidade. O 105 

Presidente leu o parecer do professor Gilson de Farias Neves Gitirana Junior relatando 106 

que os professores da área de Geotecnia ministraram mais horas de aula que o valor 107 

mínimo previsto pela LDB. Em votação, os RADOCs dos professores da área de 108 

Geotecnia foram aprovados por unanimidade. O professor Francisco Javier Cuba Teran 109 

relatou que os professores Eduardo Queija de Siqueira, em licença por interesse 110 

particular, Leonardo Barra Santana de Souza, em cargo administrativo, e Alexandre 111 

Kepler Soares, cedido para a Secima, não ministraram aulas, situações que os dispensam 112 

do cumprimento do requisito em questão. Relatou também que os demais professores 113 

da área de Hidráulica e Saneamento ministraram mais horas de aula que o valor mínimo 114 

previsto pela LDB. Em votação, os RADOCs dos professores da área de Hidráulica e 115 

Saneamento foram aprovados por unanimidade. A professora Sylvia Regina Mesquita 116 

de Almeida relatou que os professores da área de Estruturas ministraram mais horas de 117 

aula que o valor mínimo previsto pela LDB, com exceção dos docentes: Ronaldo Barros 118 

Gomes, Gilson Natal Guimarães, Frederico Martins Alves da Silva e Daniel de Lima 119 

Araújo. Os professores Frederico Martins e Daniel de Lima Araújo desempenharam 120 

atividades em cargos administrativos que dispensam o cumprimento desse requisito. O 121 

professor Gilson Natal Guimarães ministrou uma disciplina de 60h para o curso de 122 

graduação em Engenharia Elétrica em tudo análoga à disciplina de 64h do curso de 123 

graduação em Engenharia Civil. Fazendo-se a correção, por analogia, das horas de aula 124 

dessa disciplina, a carga horária mínima é atendida. O professor Ronaldo Barros Gomes 125 

excepcionalmente gozou de 130 (cento e trinta) dias de férias no ano de 2017 em virtude 126 

de sua aposentadoria próxima. Contudo, o professor ministrou menos horas de aula que 127 

o previsto mesmo considerando a proporcionalidade entre os períodos de férias e o 128 

mínimo exigido pela LDB. Em votação, o RADOC do professor Ronaldo Barros Gomes 129 

foi aprovado pela maioria, com sete votos contrários e cinco abstenções. Os RADOCs 130 

dos demais professores da área de Estruturas foram aprovados por unanimidade. Em 131 

seguida, o Presidente passou à análise do Planejamento Anual de Atividades dos 132 

Docentes (PADOCs), feito visando atender à carga horária mínima prevista pelo artigo 133 

57 da lei 9.394/1996 (LDB) e a obtenção de um número mínimo de pontos segundo a 134 

regra do modelo de alocação de vagas docentes da UFG, tendo por base 210 pontos para 135 

professores contratados no regime de 40 H ou dedicação exclusiva e 120 pontos para 136 

professores contratados no regime de 20 H. O relatório do professor Ricardo Prado 137 

Abreu Reis afirma que o planejamento dos professores da área de Construção Civil 138 

atende à pontuação mínima exigida e cumpre a carga horária didática mínima 139 

preconizada pela LDB. O planejamento da professora Helena Carasek Cascudo atende 140 

à pontuação mínima exigida e, como está ocupando cargo administrativo, está 141 



dispensada do cumprimento da carga horária didática mínima. Em votação, o 142 

planejamento dos professores da área foi aprovado por unanimidade. A professora 143 

Sylvia Regina Mesquita de Almeida relatou que o planejamento dos professores da área 144 

de Estruturas atende à pontuação mínima exigida e cumpre a carga horária didática 145 

mínima preconizada pela LDB. Os docentes Gilson Natal Guimarães e Ronaldo Barros 146 

Gomes não enviaram planejamento em virtude de aposentadoria próxima. O 147 

planejamento dos professores da área de Estruturas foi colocado em votação e, com 148 

exceção dos docentes Gilson Natal e Ronaldo Barros, foi aprovado pela maioria. O 149 

professor Denilson Teixeira leu relatório da coordenadora da área de Gestão e 150 

Geomática, Karla Emmanuela Ribeiro Hora. O planejamento dos professores da área 151 

atende à pontuação mínima exigida e cumpre a carga horária didática mínima 152 

preconizada pela LDB. O planejamento do professor Emiliano Lobo de Godoi atende à 153 

pontuação mínima exigida e, como está ocupando cargo administrativo, está dispensado 154 

do cumprimento da carga horária didática mínima. O planejamento da professora Katia 155 

Alcione Kopp atende à pontuação mínima exigida e, como ela está de licença 156 

maternidade, a carga horária didática mínima foi considerada de forma proporcional, o 157 

que foi atendido pelo planejamento da professora. O planejamento dos professores da 158 

área de Gestão e Geomática foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 159 

Presidente leu o parecer do professor Gilson de Farias Neves Gitirana Junior afirmando 160 

que o planejamento dos professores da área de Geotecnia atende à pontuação mínima 161 

exigida e cumpre a carga horária didática mínima preconizada pela LDB. O 162 

planejamento dos professores da área de Geotecnia foi colocado em votação e aprovado 163 

por unanimidade. O professor Francisco Javier Cuba Teran relatou que os professores 164 

Klebber Teodomiro Martins Formiga e José Vicente Granato de Araújo não 165 

apresentaram seu planejamento anual. E que o planejamento dos demais professores da 166 

área de Hidráulica e Saneamento atende à pontuação mínima exigida e cumpre a carga 167 

horária didática mínima preconizada pela LDB. O planejamento dos professores da área 168 

de Hidráulica e Saneamento, com exceção dos docentes Klebber Teodomiro e José 169 

Vicente foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente 170 

informou que os PADOCs que ainda não foram entregues devem ser revisados e voltarão 171 

para análise em próxima reunião. Em seguida a palavra foi dada ao professor Joel 172 

Roberto Guimarães Vasco que relatou parecer favorável à manifestação do apoio da 173 

EECA à submissão de APCN para Doutorado do PPG-GECON. O parecer do relator foi 174 

aprovado por unanimidade. A palavra foi dada à professora Sylvia Regina Mesquita de 175 

Almeida, Coordenadora de Pesquisa da EECA, que informou aos conselheiros que a 176 

data limite para aprovação dos projetos de pesquisa é dia 16/02/2018. Em seguida, a 177 

professora Sylvia Regina relatou o projeto de pesquisa intitulado “Vibrações não 178 

lineares e instabilidade de torres eólicas”, coordenado pelo professor Zenón José 179 

Guzmán Nuñes del Prado. O parecer da relatora foi favorável e, em votação, aprovado 180 

por unanimidade. Ainda com a palavra, a professora Sylvia Regina relatou a solicitação 181 

referente ao processo de nº 23070.001373/2018-15, de afastamento da professora Lilian 182 

Ribeiro de Rezende para realização de projeto de Pós-Doutorado em Lincon, Estados 183 

Unidos, no período de 20/08/2018 a 14/12/2018. O parecer da relatora foi favorável e, 184 

em votação, aprovado por unanimidade. A palavra foi dada à aluna Vitória Vilas Boas 185 

Brandão Costa, que informou aos conselheiros que a recepção aos calouros vai acontecer 186 

no dia 14/03 e solicitou a liberação das aulas. Ainda com a palavra, a aluna Vitória Vilas 187 

Boas informou sobre a terceira edição do IDx, evento do CAEAS, que acontecerá nos 188 

dias 11,12 e 13 de abril e solicitou aos conselheiros a não marcação de provas nessas 189 



datas para os alunos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Nada mais havendo 190 

a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da 191 

qual, para constar, eu, Kamyla Aparecida Gomes, secretária executiva da EECA, lavrei 192 

a presente ata que, se julgada conforme, será assinada por todos os presentes.  193 


