ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 01.02.2019.
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Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas, no miniauditório
desta Escola, reuniu-se ordinariamente seu Conselho Diretor, sob a presidência do Diretor
Frederico Martins Alves da Silva, para apreciação da pauta constante da convocação
previamente expedida. Presentes à reunião os conselheiros: André Luiz Bortolacci Geyer,
Andrielli Morais de Oliveira, Carlos Alberto Lauro Vargas, Daniel de Lima Araújo, Edgar
Bacarji, Ênio José Pazini Figueiredo, Eraldo Henriques de Carvalho, Frederico Martins
Alves da Silva, Hugo José Ribeiro, Humberto Carlos Ruggeri Junior, Joel Roberto
Guimarães Vasco, Karla Alcione da Silva Cruvinel, Karla Emmanuela Ribeiro Hora, Katia
Alcione Kopp, Klebber Teodomiro Martins Formiga, Lorena da Silva Alves, Márcia Maria
dos Anjos Mascarenha, Marcus André Siqueira Campos, Maria Carolina Gomes de Oliveira
Brandstetter, Maurício Martines Sales, Nora Katia Saavedra del Aguila Hoffmann, Paulo
Sérgio Scalize, Renata Machado Soares, Renato Resende Angelim, Simone Costa Pfeiffer,
Tatiana Gondim do Amaral, Tule César Barcelos Maia, Wellington Nunes de Oliveira,
Zenón José Guzmán Nuñes del Prado, os técnicos-administrativos Guilherme Aires
Rodrigues, Kamyla Aparecida Gomes, Pedro Henrique Moreira Cruvinel, Ricardo Sena
Coutinho e os representantes estudantis Brenda Pereira Barbosa, Gabriel Carvalho Carmo,
Marco Aurélio Machado Jorge, Milvo Gabriel Prevedello Di Domenico e Neurielly Ribeiro
da Luz. Verificado o “quorum” regimental, o Presidente informou aos conselheiros que as
reformas do Bloco A incluem a troca do piso do térreo e do pilotis para granitina, piso
padrão da Seinfra, e, provavelmente, o expediente será suspenso em alguns dias, o custo da
obra ficou em 36.000,00 e os recursos vêm de fundos dos cursos de Especialização em
Construção Civil, 10.000,00, e de Projetos de Estruturas de Concreto, 20.000,00, e a
Reitoria complementou o que faltou, 6.000,00. Outras reformas ocorrerão nos laboratórios
de Qualidade das Águas e de Saneamento, com recursos de fundos dos cursos de
Especialização em Engenharia de Segurança de Trabalho. Futuramente o Laboratório de
Qualidade das Águas passará para o Bloco E e as salas que ele ocupa hoje serão salas de
permanência dos alunos de graduação e pós-graduação. Em seguida, passou ao informe
sobre o modelo de alocação de vagas da UFG, a EECA tem duas vagas oriundas das
aposentadorias dos professores Gilson Natal Guimarães e Ronaldo Barros Gomes e a
possibilidade é de que uma dessas vagas retorne à EECA. Além disso, a EECA tem duas
vagas da exoneração do professor Fernando Barbalho e da transferência do Alexandre
Kepler Soares. Em seguida, o Presidente pediu a atualização do horário semanal padrão até
dia 15/02/2019 para publicar no site. Essa data também é o limite para a entrega do PADOC
que será relatado na próxima reunião do CD, que acontecerá dia 01/03/2019. O RADOC de
2018 deverá ser preenchido também até dia 15/02/2019 e as correções da Direção serão
feitas até dia 01/03/2019. O Presidente passou a palavra ao discente Marco Aurélio
Machado Jorge, presidente do CA, que solicitou aos conselheiros a suspensão das aulas e
das provas no período de 01 a 05 de abril de 2019, quando acontecerá no evento IDX, e a
participação dos professores. Em seguida, o Presidente colocou em discussão e votação as
atas das reuniões do dia 07/12/2018 que, com as devidas alterações, foram aprovadas por
unanimidade. Dando seguimento à reunião, o Presidente passou à homologação dos ad
referendum da Direção, a saber: primeira, parecer favorável do professor Ricardo Prado
Abreu Reis sobre os Planos de Trabalho 2018 e 2019 da professora Andrielli Morais de
Oliveira. Em votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. Segunda, parecer
favorável da Comissão de Revalidação de Diplomas de Graduação da Escola de Engenharia
Civil e Ambiental sobre a revalidação do diploma de graduação expedido por
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estabelecimento de ensino estrangeiro ao interessado César Gabriel Leite e Melo. Em
votação a homologação foi aprovada por unanimidade. O Presidente passou à escolha da
nova coordenação para a Especialização em Planejamento e Gestão Ambiental. Após
discussão os nomes dos professores Paulo Sérgio Scalize e Humberto Carlos Ruggeri
Junior, coordenador e vice coordenador, foram aprovados por unanimidade. A palavra foi
dada ao professor Ênio José Pazini Figueiredo, que relatou o processo de progressão por
avaliação de desempenho do professor Marcus André Siqueira Campos, de Adjunto nível 3
para 4, de número 23070.000718/2019-96. O parecer do relator foi favorável e a nota da
Direção igual a 9,3 (nove vírgula três). Em votação, o parecer e a nota foram aprovados por
unanimidade. A palavra continuou com o professor Ênio José Pazini Figueiredo, que relatou
também o processo de progressão por avaliação de desempenho da professora Tatiana
Gondim do Amaral, de Associado nível 2 para 3, de número 23070.021682/2018-01. O
parecer do relator foi favorável e a nota da Direção igual a 9,1 (nove vírgula um). Em
votação, o parecer e a nota foram aprovados por unanimidade. Em seguida, a palavra foi
dada ao professor Maurício Martines Sales, que relatou o processo de estágio probatório
parcial do professor Éder Carlos Guedes dos Santos, de número 23070.012137/2016-55,
referente ao período de 28/03 a 27/09/2018. O parecer do relator foi favorável e a nota da
Direção igual a 9,5 (nove vírgula cinco). Em votação, o parecer e a nota foram aprovados
por unanimidade. A palavra continuou com o professor Maurício Martines Sales, que
relatou o processo de estágio probatório final do professor Éder Carlos Guedes dos Santos,
de mesmo número. O parecer do relator foi favorável e a nota da Direção igual a 9,1 (nove
vírgula um). Em votação, o parecer e a nota foram aprovados por unanimidade. Dando
seguimento à reunião, a palavra foi dada ao professor Klebber Teodomiro Martins Formiga,
que relatou o processo de promoção por avaliação de desempenho da professora Karla
Emmanuela Ribeiro Hora, de Adjunto, nível 4, classe C para Associado, nível 1, classe D,
de número 23070.025549/201-16. O parecer do relator foi favorável e a nota da Direção
igual a 9,5 (nove vírgula cinco). Em votação, o parecer e a nota foram aprovados por
unanimidade. Em seguida, a palavra foi dada ao professor Renato Resende Angelim, que
relatou o projeto de extensão intitulado “I Desafio Geotécnico: Sustentabilidade
Reforçada”, coordenado pelo professor Éder Carlos Guedes dos Santos. O parecer do relator
foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. A palavra continuou com o
professor Renato Resende, que relatou o projeto de extensão intitulado “Atividade de
balanço da oficina 2 – Atividade de Campo 1 – SanRural”, coordenado pela professora
Karla Emmanuela Ribeiro Hora. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado
por unanimidade. Ainda com a palavra, o professor Renato Resende relatou o projeto de
extensão intitulado “Conversas de meninas e engenheiras: semeando oportunidades para a
igualdade de gênero nas ciências”, coordenado pela professora Márcia Maria dos Anjos
Mascarenha. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade.
Dando seguimento à reunião, o professor Joel Roberto Guimarães Vasco apresentou parecer
referente ao relatório do professor Denilson Teixeira de afastamento para pós-doutorado. O
parecer foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente
passou a palavra aos conselheiros e, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, Kamyla
Aparecida Gomes, secretária executiva da EECA, lavrei a presente ata que, se julgada
conforme, será assinada por todos os presentes.

