
ATA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLADE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 31.08.2018. 

 

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, 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, Alberto Vilela Chaer, André Luiz Bortolacci Geyer, 5 

Andrielli Morais de Oliveira, Ariovaldo Fernandes de Almeida, Daniel de Lima Araújo, 6 

Eder Carlos Guedes dos Santos, Edgar Bacarji, Ênio José Pazini Figueiredo, Eraldo 7 

Henriques de Carvalho, Francisco Javier Cuba Teran, Frederico Martins Alves da Silva, 8 

Giovana Carla Elias Fleury, Humberto Carlos Ruggeri Junior, Janes Cleiton Alves de 9 

Oliveira, José Vicente Granato de Araújo, Karla Emmanuela Ribeiro Hora, Katia 10 

Alcione Kopp, Lorena da Silva Alves, Márcio Belluomini Moraes, Marcus André 11 

Siqueira Campos, Nilson Clementino Ferreira, Nora Katia Saavedra del Aguila 12 

Hoffmann, Oswaldo Cascudo Matos, Renata Machado Soares, Renata Medici Frayne 13 

Cuba, Ricardo Prado Abreu Reis, Saulo Bruno Silveira e Souza, Simone Costa Pfeiffer, 14 

Sylvia Regina Mesquita de Almeida, Tatiana Gondim do Amaral, Tule César Barcelos 15 

Maia, Ulisses Guimarães Ulhôa, Wellington Nunes de Oliveira, Zenón José Guzmán 16 

Nuñes del Prado, os técnicos-administrativos Guilherme Aires Rodrigues, Kamyla 17 

Aparecida Gomes, Ricardo Sena Coutinho e os representantes estudantis Gabriel 18 

Carvalho Carmo, Gláucio Alves Pereira Filho, Gustavo Porto de Rezende, Klaem José 19 

da Silva Junior, Laura Fernanda dos Santos, Marco Aurélio Machado Jorge, Radylla 20 

Ribeiro Neves e Thyago César Rodrigues Paixão. Justificaram ausência os professores 21 

Carlos Alberto Lauro Vargas, Joel Roberto Guimarães Vasco, Karla Alcione da Silva 22 

Cruvinel, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, Maria Carolina Gomes de Oliveira 23 

Brandstetter, Maurício Martines Sales e Renato Resende Angelim. Verificado o 24 

“quorum” regimental, o Presidente passou a palavra à professora Liana Jayme Borges, 25 

que trouxe aos conselheiros informações sobre o Conpeex 2018, que está na 15ª edição. 26 

Em seguida, o Presidente apresentou aos conselheiros três novos servidores: a 27 

professora Lorena da Silva Alves e os técnicos Rafael Tomaz Pereira e Walter Batista 28 

Bonfim. Ainda com a palavra, o Presidente solicitou aos conselheiros que ainda não 29 

entregaram o horário semanal padrão para providenciarem com urgência. Em seguida, 30 

passou ao quarto ponto dos informes: a manutenção das persianas defeituosas da Escola 31 

e, após breve discussão, o insulfilm foi mencionado como alternativa para substituir as 32 

persianas e ficou decidido que será feita uma cotação de valores desse material para ser 33 

apresentada na próxima reunião do CD. Em seguida, a palavra foi dada ao professor 34 

Saulo Bruno Silveira e Souza, que trouxe aos conselheiros informações sobre o projeto 35 

de modernização dos cursos de graduação (Edital CAPES-CNE-Fullbright). De acordo 36 

com o professor Saulo Bruno, o prazo é de 15 dias para a versão do projeto em português 37 

e mais uma semana para a versão em inglês. O prazo foi visto pelos conselheiros como 38 

impeditivo, mas a discussão de forma mais detalhada ficou para o final de reunião, como 39 

consta nos pontos da pauta. Em seguida, o Presidente reforçou a informação, enviada 40 

por e-mail pelo coordenador administrativo, Ricardo Sena Coutinho, de que nos dias 07 41 

e 08 de setembro a energia das quadras das Engenharias será desligada. Encerrando os 42 

informes, o Presidente apresentou os novos presidentes dos CAs de Engenharia Civil, 43 

Gustavo Porto de Rezende, e Engenharia Ambiental e Sanitária, Klaem José da Silva 44 

Junior. Dando seguimento à reunião, colocou em discussão e votação a ata do dia 45 



29/06/2018 que, com as devidas alterações, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 46 

o Presidente passou à homologação dos ad referendum da Direção. Primeira, 47 

afastamento do professor Marcus André Siqueira Campos para participação no evento 48 

WatefCon 2018: Future of Water in Europe, em Aveiro/Portugal, no período de 3 a 8 de 49 

setembro de 2018. Em votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. Segunda, 50 

afastamento do professor Paulo Sérgio Scalize para participação em banca de doutorado 51 

na Universidade Aberta, em Lisboa/Portugal, e no 18º ENASB/SILUBESA, em 52 

Porto/Portugal, no período de 7 a 14 de outubro de 2018. Em votação, a homologação 53 

foi aprovada por unanimidade. Terceira, parecer favorável do professor Saulo Bruno 54 

Silveira e Souza ao relatório final de doutorado do prof. Ricardo Prado Abreu Reis. Em 55 

votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. Quarta, projeto de pesquisa 56 

intitulado "Plano de Recursos Hídricos dos Afluentes do Paranaíba do Estado de Goiás", 57 

coordenador pelo professor Klebber Teodomiro Martins formiga, no período de agosto 58 

de 2018 a julho de 2023. Em votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. A 59 

palavra continuou com o Presidente, que leu o parecer do professor Klebber Teodomiro 60 

Martins Formiga, referente ao processo de aceleração da promoção do professor Ricardo 61 

Prado Abreu Reis, de número 23070.004514/2018-43. O parecer do relator foi favorável 62 

e, em votação, aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente leu o parecer do 63 

professor Klebber Teodomiro Martins Formiga referente ao processo de progressão por 64 

avaliação de desempenho do professor Wellington Nunes de Oliveira, de número 65 

23070012472/2018-14, de Assistente nível 1 para 2. A nota da Direção foi igual a 9,0 66 

(nove) e, em votação, o parecer e a nota da Direção foram aprovados por unanimidade. 67 

Continuando com a palavra, o Presidente leu também o parecer do professor Klebber 68 

Teodomiro Martins Formiga, referente ao processo de promoção por avaliação de 69 

desempenho do professor Nilson Clementino Ferreira, de número 23070.009176/2018-70 

36, de Adjunto nível 4 para Associado nível 1. A nota da Direção foi igual a 9,4 (nove 71 

vírgula quatro) e, em votação, o parecer e a nota da Direção foram aprovados por 72 

unanimidade. O Presidente leu, ainda, o parecer do professor Edgar Bacarji, referente 73 

ao processo de progressão por avaliação de desempenho do professor Daniel de Lima 74 

Araújo, de número 23070.008428/2018-18, de Associado nível 3 para nível 4. A nota 75 

da Direção foi igual a 9,4 (nove vírgula quatro) e, em votação, o parecer e a nota da 76 

Direção foram aprovados por unanimidade. Dando seguimento à reunião, a palavra foi 77 

dada ao professor Humberto Carlos Ruggeri Junior, que relatou o Plano de Trabalho 78 

2018 da professora Renata Medici Frayne Cuba. O parecer do relator foi favorável e, 79 

em votação, aprovado por unanimidade. A palavra foi dada ao professor Eraldo 80 

Henriques de Carvalho, que relatou o processo de progressão por avaliação de 81 

desempenho, do professor Klebber Teodomiro Martins Formiga, de número 82 

23070.000842/2018-71, de Associado nível 3 para 4. A nota da Direção foi igual a 9,4 83 

(nove vírgula quatro) e, em votação, o parecer e a nota da Direção foram aprovados por 84 

unanimidade. A palavra continuou com o professor Eraldo Henriques, que relatou o 85 

processo de progressão por avaliação de desempenho da professora Karla Alcione da 86 

Silva Cruvinel, de número 23070.001169/2018-96, de Adjunto nível 1 para 2. A nota da 87 

Direção foi igual a 9,1 (nove vírgula um) e, em votação, o parecer e a nota da Direção 88 

foram aprovados por unanimidade. Ainda com a palavra, o professor Eraldo Henriques 89 

apresentou parecer favorável à permanência da professora Renata Machado Soares no 90 

atual regime de trabalho, de Dedicação Exclusiva, referente ao processo de número 91 

23070.013987/2016-70. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 92 

A palavra foi dada à professora Sylvia Regina Mesquita de Almeida, que trouxe aos 93 



conselheiros informes da Coordenação de Pesquisa, sendo eles sobre: a reunião da 94 

Câmara de Pós-Graduação; a reunião da Assembleia Legislativa acerca da importância 95 

da FAPEG; o Programa Qualificar e o dia “C” da Ciência e solicitou a participação de 96 

toda a Escola nesse dia, que será 17/10/2018. A palavra continuou com a professora 97 

Sylvia Regina, que relatou a aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Estabilidade 98 

e dinâmica não linear de elementos estruturais”, da professora Renata Machado Soares. 99 

O parecer da professora foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Em 100 

seguida, o Presidente solicitou aos conselheiros a indicação de nomes para comporem a 101 

comissão especial para a consulta à comunidade – Direção 2019/2023. Após discussão 102 

e votação, a comissão, aprovada por unanimidade, foi composta pelos professores Katia 103 

Alcione Kopp (Presidente), Eder Carlos Guedes dos Santos, pelo técnico-administrativo 104 

Pedro Henrique Moreira Cruvinel e pelos discentes Gustavo Porto de Rezende e Klaem 105 

José da Silva Junior. A palavra foi dada ao Presidente, que leu a solicitação de 106 

afastamento do professor Zenón José Guzmán Nuñes del Prado para participar da 107 

XXXVIII Jornadas de Engenharia Estrutural, na cidade de Lima, Peru, no período de 24 108 

a 26 de outubro de 2018. A solicitação do professor foi aprovada por unanimidade. Em 109 

seguida, a palavra foi dada à professora Renata Medici Frayne Cuba que falou aos 110 

conselheiros sobre as reclamações das estagiárias vinculadas à empresa Supremo 111 

Ambiental relacionadas a condutas inadequadas do supervisor, além disso foi revelado 112 

que a empresa não respeita as normas do estágio, e trouxe a necessidade de uma 113 

discussão sobre a continuação ou finalização do convênio com a referida empresa. Após 114 

discussão, foi orientado que a professora, que também é coordenadora de estágio, 115 

visitasse a instituição a fim de tentar fazer com que o dono da empresa passe a respeitar 116 

as regras do estágio. Devido ao fato de não ter mais quórum, o Presidente suspendeu a 117 

reunião e deixou os três pontos que faltavam para a próxima reunião.  Em seguida, o 118 

Presidente passou a palavra aos conselheiros e, nada mais havendo a tratar, o Senhor 119 

Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, 120 

Kamyla Aparecida Gomes, secretária executiva da EECA, lavrei a presente ata que, se 121 

julgada conforme, será assinada por todos os presentes.  122 


