
ATA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 04.10.2019. 

 

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às nove horas, no miniauditório 1 

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

Karla Emmanuela Ribeiro Hora, para apreciação da pauta constante da convocação 3 

previamente expedida. Presentes à reunião os conselheiros: Ademir Aparecido do Prado, 4 

André Luiz Bortolacci Geyer, Andrielli Morais de Oliveira, Carlos Alberto Lauro Vargas, 5 

Daniel de Lima Araújo, Edgar Bacarji, Ênio José Pazini Figueiredo, Francisco Javier Cuba 6 

Teran, Frederico Martins Alves da Silva, Gilson de Farias Neves Gitirana Junior, Hugo José 7 

Ribeiro, Humberto Carlos Ruggeri Junior, Joel Roberto Guimarães Vasco, José Vicente 8 

Granato de Araújo, Karla Emmanuela Ribeiro Hora, Katia Alcione Kopp, Klebber 9 

Teodomiro Martins Formiga, Lilian Ribeiro de Rezende, Lorena da Silva Alves, Márcia 10 

Maria dos Anjos Mascarenha, Marcus André Siqueira Campos, Maria Carolina Gomes de 11 

Oliveira Brandstetter, Maurício Martines Sales, Nora Katia Saavedra del Aguila Hoffmann, 12 

Oswaldo Cascudo Matos, Paulo Sérgio Scalize, Renata Machado Soares, Renato Resende 13 

Angelim, Simone Costa Pfeiffer, Sylvia Regina Mesquita de Almeida, Tatiana Gondim do 14 

Amaral, Tule César Barcelos Maia, Wellington Nunes de Oliveira, os técnicos-15 

administrativos Guilherme Aires Rodrigues, Kamyla Aparecida Gomes e os representantes 16 

estudantis Ana Júlia Ribeiro Moreira, Layane Rodrigues de Oliveira e Macristopher 17 

Henrique Oliveira Santos. Justificaram ausência os professores Denilson Teixeira, Eduardo 18 

Queija de Siqueira, Eraldo Henriques de Carvalho, Janes Cleiton Alves da Silva, Karla 19 

Alcione da Silva Cruvinel, Nilson Clementino Ferreira, Renata Medici Frayne Cuba, 20 

Ricardo Prado Abreu Reis, Saulo Bruno Silveira e Souza e Zenón José Guzmán Nuñes del 21 

Prado. Verificado o “quorum” regimental, a Presidente passou a palavra ao professor 22 

Ricardo Barbosa de Lima, secretário da Secretaria de Promoção da Segurança e Direitos 23 

Humanos, SDH, que falou aos conselheiros sobre a atual situação da UFG no que se refere 24 

à segurança. Tendo em vista a dispensa dos funcionários terceirizados da vigilância, devido 25 

ao corte de verbas, a UFG precisa contar com servidores docentes e técnicos-26 

administrativos para arcar com a responsabilidade de abrir e fechar portas das salas de aulas. 27 

Além disso, a UFG coloca à disposição do seu quadro de funcionários docentes e técnicos 28 

o aplicativo Minha UFG. Por ele é possível abrir chamados relativos à segurança aos 29 

vigilantes da UFG que trabalham em ronda nos dois campus da Universidade. Em seguida, 30 

a Presidente consultou os conselheiros sobre a instalação de posto policial na Quadra das 31 

Engenharias. Após discussão, ficou decidido que a aceitação da instalação do referido posto 32 

está condicionada a um estudo preliminar acerca dos impactos que ele trará. A palavra foi 33 

dada ao professor Maurício Martines Sales que agradeceu a participação dos conselheiros 34 

no levantamento patrimonial e solicitou que a força tarefa continua, uma vez que esse 35 

levantamento deve ser feito até dia 31/10/2019 e até o presente momento a EECA já tem 36 

cerca de 40% desse levantamento completo. Em seguida, a Presidente informou aos 37 

conselheiros que a Resolução sobre o uso dos laboratórios está sendo elaborada e que 38 

provavelmente será enviada aos conselheiros para ser votada na próxima reunião do CD. 39 

Dando sequência à reunião, a Presidente solicitou a indicação de nomes para compor a 40 

comissão permanente de avaliação dos RADOCs. Após discussão ficou decidido que os 41 

chefes de área devem enviar os nomes para a Direção até o dia 15/10. O mesmo foi decidido 42 

para a composição da comissão de aplicação do modelo de alocação de vagas da EECA, 43 

que terá a duração de dois anos, podendo ser, a metade do número de componentes, 44 

renovada. A palavra foi dada ao professor Ademir Aparecido do Prado, que apresentou aos 45 

conselheiros o projeto do espaço de convivência da EECA. Esse espaço ficará entre o centro 46 



de aulas, a cantina e o bloco H e tem como objetivo o acolhimento a alunos da Engenharia 47 

Civil e Ambiental e Sanitária. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em 48 

seguida, a Presidente apresentou a solicitação de afastamento da professora Andrielli 49 

Morais de Oliveira para participar da missão de trabalho no exterior intitulada “Missão 50 

prospectiva à feira Batimat/2019”, em Paris, França, no período de 02/11 a 10/11/2019, de 51 

acordo com o processo de número 23070.034305/2019-13. A solicitação da professora foi 52 

aprovada por unanimidade. Na sequência, a Presidente apresentou a solicitação do professor 53 

Oswaldo Cascudo Matos para participar da mesma missão, com o mesmo período de 54 

afastamento. Em votação, a solicitação de afastamento foi aprovada por unanimidade. A 55 

palavra foi dada ao professor Ricardo Prado Abreu Reis, que solicitou aos conselheiros a 56 

colaboração de todos na revisão dos artigos da REEC para que o fluxo normal da revista 57 

seja retomado, tendo em vista que a revista deve publicar no mínimo 40 artigos por ano. 58 

Em seguida, a Presidente passou à homologação dos ad referendum, a saber: projeto de 59 

pesquisa intitulado “Estudos de impermeabilização e estanqueidade em construções: fluxo 60 

e processos, projeto, execução e pós obra”, coordenado pela professora Andrielli Morais de 61 

Oliveira, com validade até março de 2021; prorrogação do projeto de pesquisa intitulado 62 

“Estudo da durabilidade e do comportamento mecânico de materiais cimentícios produzidos 63 

com resíduos de silício metálico”, coordenado pela professora Andrielli Morais de Oliveira, 64 

por 24 meses a partir de 06/09/2019; projeto de pesquisa intitulado “Monitoramento da 65 

qualidade da água de corpos hídricos urbanos de Goiânia”, coordenado pela professora 66 

Karla Alcione da Silva Cruvinel, com validade até setembro de 2023. Todos os ad 67 

referendum foram aprovados com maioria dos votos. Em seguida, a palavra foi dada ao 68 

professor Humberto, que apresentou aos conselheiros os pareceres do NDE da Engenharia 69 

Ambiental e Sanitária referente às solicitações de quebra de pré-requisito dos seguintes 70 

alunos: Alice Sousa Hirle, processo 23070.024872/2019-53; Israel Guimarães Santos, 71 

processo 23070.025954/2019-15; Ana Laura Honório Silva, processo 23070.024873/2019-72 

06 e Marco Antônio da Silva Oliveira, processo 23070.025908/2019-16. Os pareceres 73 

contrários do NDE às solicitações foram aprovados pela maioria dos votos. Em seguida, a 74 

palavra foi dada ao professor Maurício Martines Sales, que leu o parecer do professor 75 

Eraldo Henriques de Carvalho referente ao processo 23070.013987/2016-70, da professora 76 

Renata Machado Soares, de manutenção no atual regime de trabalho de Dedicação 77 

Exclusiva. O parecer do relator foi favorável à manutenção do regime atual e, em votação, 78 

aprovado por unanimidade. A palavra continuou com o professor Maurício Martines, que 79 

leu parecer do relator, professor Nilson Clementino Ferreira, referente à prorrogação do 80 

projeto de pesquisa da professora Simone Costa Pfeiffer, intitulado “Gerenciamento dos 81 

resíduos sólidos nas Escolas de Engenharia da Universidade Federal de Goiás”, até 82 

31/10/2020. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. 83 

Na sequência, a palavra foi dada ao professor Renato Rezende Angelim, que relatou o 84 

projeto de extensão do professor Paulo Sérgio Scalize, intitulado “Exposição de 85 

experiências municipais em saneamento (ASSEMAE). O parecer do relator foi favorável e, 86 

em votação, aprovado por unanimidade. A Presidente passou a palavra aos conselheiros e, 87 

não havendo manifestações, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, 88 

para constar, eu, Kamyla Aparecida Gomes, secretária executiva da EECA, lavrei a presente 89 

ata que, se julgada conforme, será assinada por todos os presentes.  90 


