
ATA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 06.11.2015. 

  

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às nove horas, no miniauditório desta 1 

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

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

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

Alexandre Kepler Soares, Ariovaldo Fernandes de Almeida, Carlos Alberto Lauro Vargas, 5 

Daniel de Lima Araújo, Edgar Bacarji, Eduardo Queija de Siqueira, Eraldo Henriques de 6 

Carvalho, Frederico Martins Alves da Silva, Gilson de Farias Neves Gitirana Junior, Gilson 7 

Natal Guimarães, Humberto Carlos Ruggere Junior, Janes Cleiton Alves de Oliveira, Joel 8 

Roberto Guimarães Vasco, Karla Alcione da Silva Cruvinel, Karla Emmanuela Ribeiro Hora, 9 

Kátia Alcione Kopp, Klebber Teodomiro Martins Formiga, Lílian Ribeiro de Rezende, 10 

Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, Marcus André Siqueira Campos, Nilson Clementino 11 

Ferreira, Nora Katia Saavedra Del Aguila, Orlando Ferreira Gomes, Renata Machado Soares, 12 

Renata Medici Frayne Cuba, Renato Resende Angelim, Ricardo Prado Abreu Reis, Rita de 13 

Cássia Silva, Saulo Bruno Silveira e Souza, Simone Costa Pfeiffer, Sylvia Regina Mesquita 14 

de Almeida, Tatiana Gondim do Amaral, Tule César Barcelos Maia os técnico-15 

administrativos Guilherme Aires Rodrigues, Kamyla Aparecida Gomes, Nayara Pereira 16 

Rezende de Souza e Pedro Henrique Moreira Cruvinel e os representantes estudantis Ana 17 

Carolina A. Rodrigues, Bruno de Oliveira  Teles, Lucas Pelloquim Barros, Luíza Virgínia 18 

Duarte, Matheus Eliatan da Silva Ribeiro, Paulo Martins dos Passos, Pedro Skorupski Barros, 19 

Thyago César Rodrigues Paixão, Vanessa de Paula Gonçalves Rodrigues, Vanessa de Sousa 20 

Silva Balbino e Victor Douglas B. Santos. Justificaram ausência os professores Denílson 21 

Teixeira, Emiliano Lobo de Godoi, Francisco Javier Cuba Teran, Helena Carasek Cascudo, 22 

Leonardo Barros Santana de Souza, Oswaldo Cascudo Matos e Ronaldo Barros Gomes. 23 

Verificado o “quorum” regimental, o Presidente informou aos conselheiros que as férias 24 

alteradas no sistema foram as que coincidiram com o período de aulas. Em seguida, falou 25 

sobre as audiências públicas sobre violência que acontecerão dia 17/11 na praça universitária 26 

e dia 19/11 no Campus II. Dando seguimento à reunião, apresentou o cronograma para 27 

aprovação dos RADOC’S, a saber: preenchimento pelos docentes até dia 29/11; primeira 28 

avaliação da Direção , de 30/11 a 04/12; correção pelos docentes: de 04/12 a 16/12 e 29 

aprovação individual dia 18/12, na reunião do CD. A palavra foi dada à professora Karla 30 

Emmanuela Ribeiro Hora, que solicitou aos conselheiros a entrega dos diários impressos e 31 

assinados, pois o Sigaa está oscilando, o que prejudica a consulta de notas e frequências. A 32 

palavra foi dada ao aluno Thyago César Rodrigues Paixão, que pediu aos professores para 33 

utilizarem mais o SIGAA, para divulgarem ou entregarem os planos de curso e para 34 

devolverem as provas aos alunos. Além disso, ele entregou à Direção a documentação, de 35 

fundação e registro, do centro acadêmico. Em seguida, a professora Sylvia Regina Mesquita 36 

de Almeida informou aos conselheiros a necessidade de aprovação dos relatórios parciais e 37 

finais dos projetos de pesquisa e o preenchimento dos dados no Saap e os prazos para 38 

solicitação de bolsas de iniciação científica para os alunos, de cadastramento de novos 39 

projetos e pedidos de prorrogação. Dando seguimento à reunião, o Presidente colocou em 40 

votação as atas das reuniões dos dias: 13/03/2015, 17/04/2015, 26/06/2015, 28/08/2015, 41 

25/09/2015, previamente enviadas por e-mail. Após discussões e correções, as atas dos dias 42 

13/03/2015, 17/04/2015, 26/06/2015, 28/08/2015 foram aprovadas por unanimidade. Já a do 43 

dia 25/09/2015 foi aprovada pela maioria. A palavra continuou com o Presidente, que colocou 44 

em discussão e votação os pontos destacados pela Comissão de Aplicação que precisam ser 45 

incorporados ao Modelo de Alocação de Vagas, previamente enviado por e-mail. Após 46 

discussão, foi decidido que será necessário anexar documento comprobatório ao preencher o 47 

Radoc para coorientação externa à UFG; maior detalhamento nos casos de orientação no 48 



preenchimento do Radoc e quanto à produção dos docentes, será dividida entre os números de 49 

coautores da unidade. Em seguida foi encaminhado à Presidência o pedido de ratificação do 50 

modelo com as considerações debatidas anteriormente e previamente detectadas pela 51 

comissão de aplicação do modelo de alocação de vagas. O pedido foi aprovado pela maioria, 52 

com cinco votos contrários e seis abstenções e, portanto, esse é o modelo de alocação vigente 53 

da EECA. O Presidente apresentou aos conselheiros a solicitação do professor Eduardo 54 

Queija de Siqueira de afastamento por interesse particular, conforme documento previamente 55 

enviado, no período de três anos, com data de início a partir de 22/08/2016. A solicitação foi 56 

colocada em votação e aprovada pela maioria, com uma abstenção. A palavra foi dada à 57 

professora Sylvia Regina Mesquita de Almeida, que relatou o regimento interno sobre os 58 

trabalhos de conclusão de curso, previamente enviado por e-mail. O regimento foi colocado 59 

em votação e aprovado por unanimidade. A palavra continuou com a professora Sylvia 60 

Regina, que relatou o regimento interno dos projetos de pesquisa, documento enviado 61 

previamente aos conselheiros. Após discussão o documento foi colocado em votação e 62 

aprovado por unanimidade. A palavra foi dada ao professor Orlando Ferreira Gomes, que 63 

relatou o regulamento para monitoria na EECA, documento previamente enviado. Após 64 

discussão o documento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Dando 65 

seguimento à reunião, o professor Gilson Natal Guimarães relatou o processo de alteração de 66 

carga horária do professor Marcus André Siqueira Campos, de nº 23070000796/2013-03. O 67 

parecer do relator foi favorável à manutenção da carga horária e, em votação, foi aprovado 68 

por unanimidade. Ainda com a palavra, o professor Gilson Natal relatou o processo de 69 

alteração de carga horária do professor Renato Resende Angelim, de nº 23070.007954/2013-70 

51. O relator deu parecer favorável à manutenção da carga horária. Em votação, o parecer foi 71 

aprovado por unanimidade. Continuando a reunião, o professor Gilson Natal relatou o 72 

processo de promoção por avaliação de desempenho do professor Gilson de Farias Neves 73 

Gitirana Junior, de nº 23070.009089/2015-36, de Associado nível 1 para 2. O parecer do 74 

relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. O professor Gilson Natal 75 

relatou ainda o processo de promoção por avaliação de desempenho da professora Maria 76 

Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter, de nº 23070010127/2015-01, para Classe IV. O 77 

parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. A palavra foi dada 78 

ao professor Eraldo Henriques de Carvalho, que leu o parecer do professor Eduardo Queija de 79 

Siqueira, referente ao processo de promoção por avaliação de desempenho do professor 80 

Klebber Teodomiro Martins Formiga, de nº 23070.009482/2015-20*, de Associado 1 para 2. 81 

O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Dando 82 

continuidade à reunião, a palavra foi dada ao professor Saulo Bruno Silveira e Souza, que 83 

relatou o processo de revalidação de diploma de Edwin Fernando Munoz Pipicano, de nº 84 

23070.005201/2015-60, ao qual deu parecer contrário. Em votação, o parecer do relator foi 85 

aprovado pela maioria, com um voto contrário e uma abstenção. A palavra continuou com o 86 

professor Saulo Bruno, que relatou o processo de revalidação de diploma de Bruno Ismael 87 

Oliveira Cardoso Maia, de nº 23070.003336/2015-91, ao qual deu parecer favorável. Em 88 

votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra, o professor 89 

Saulo Bruno relatou o processo de revalidação de diploma de Gustavo Rocha Guerin, de nº 90 

23070.004071/2015-48. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por 91 

unanimidade. O professor Saulo Bruno relatou ainda o processo de revalidação de diploma de 92 

Daniel Arthur Nnang Metogo, de nº 23070.007202/2015-49. O parecer do relator foi contrário 93 

e, em votação, aprovado por unanimidade. O professor Saulo Bruno relatou o processo de 94 

revalidação de diploma de Daustin Limber Morales Nunez, de nº 23070.007410/2015-48. O 95 

parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Finalizando, o 96 

professor Saulo Bruno leu o parecer da professora Karla Emmanuela Ribeiro Hora, referente 97 

ao processo de revalidação de diploma de Andre Banados Felmer. O parecer da relatora foi 98 

contrário e, em votação, aprovado por unanimidade. A palavra foi dada à professora Sylvia 99 



Regina Mesquita de Almeida, que relatou o projeto de pesquisa da professora Lilian Ribeiro 100 

de Rezende, intitulado “Estudo de materiais em pavimentação no Estado de Goiás: 101 

contribuição para o banco de dados do sistema de dimensionamento de pavimento asfáltico 102 

(SDIMPA). O parecer da relatora foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. A 103 

palavra continuou com a professora Sylvia Regina Mesquita de Almeida, que relatou o 104 

projeto de pesquisa da professora Helena Carasek Cascudo, intitulado “Revestimentos 105 

isolantes térmicos e acústicos produzidos com argamassas contendo resíduos”. O parecer da 106 

relatora foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Em seguida, a palavra foi 107 

dada ao professor Ademir Aparecido do Prado, que relatou o projeto de extensão da 108 

professora Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, intitulado “A educação ambiental como 109 

meio de compreensão dos impactos socioambientais ocasionados na implantação de 110 

reservatórios de UHE’s”. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por 111 

unanimidade. O professor Ademir Aparecido do Prado relatou o projeto de extensão do 112 

professor Emiliano Lobo de Godoi, intitulado “Programa de Logística Sustentável”. O parecer 113 

do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra, o 114 

professor Ademir apresentou o relatório final da ação de extensão da professora Márcia Maria 115 

dos Anjos Mascarenha, intitulado “VII Congresso Brasileiro de Geossintéticos e VIII 116 

Congresso Brasileiro de Geotecnia Ambiental”, ao qual deu parecer favorável. Em votação o 117 

parecer do relator foi aprovado por unanimidade. O professor Ademir solicitou duas inclusões 118 

de pauta, de projetos de extensão, a saber: “Palestra Internacional: Mobilidade Brasil/França 119 

Projeto BRAFITEC – Grupo INSA e Usinas do Futuro – Tema de pesquisa do LAAS/CNRS”, 120 

do professor Oswaldo Cascudo Matos e “II Seminário Goiano de Revestimentos” da 121 

professora Helena Carasek Cascudo. O parecer do relator foi favorável aos dois. Em votação, 122 

os dois pareceres foram aprovados por unanimidade. A palavra foi dada ao Presidente, que 123 

solicitou aos conselheiros a homologação do ad referendum da Direção, que aprovou as 124 

normas complementares, previamente enviadas aos conselheiros, e os membros externos das 125 

bancas examinadoras dos concursos, a saber: Geomática, DE - Subárea: Topografia e 126 

Geodésia, Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Membros 127 

Externos: Nilton Ricetti Xavier de Nazareno (IFG - Goiânia) e Fábio Campos Macedo (IFG - 128 

Goiânia). Geotecnia, DE - Subárea: Geossintéticos e Melhoramento de Solos. Membro 129 

externo: Profª. Ana Cristina Castro Fontenla Sieira da Universidade Estadual do Rio de 130 

Janeiro – UERJ. Hidráulica e saneamento, 20h - Membro externo: Prof. Dr. Milton Dall'Aglio 131 

Sobrinho da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira da Universidade Estadual Paulista - 132 

UNESP. A homologação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou a 133 

palavra aos conselheiros e, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a 134 

presença de todos e encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, Kamyla Aparecida Gomes, 135 

secretária executiva da EECA, lavrei a presente ata que, se julgada conforme, será assinada 136 

por todos os presentes.  137 


