
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 01.04.2022

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sala1
virtual da EECA/UFG, no sistema da Mconf da RNP, reuniu-se ordinariamente o2
Conselho Diretor, sob a presidência da Diretora Profa. Dra. Karla Emmanuela Ribeiro3
Hora, para apreciação das pautas constantes da convocação previamente expedida.4
Presentes à reunião, os conselheiros docentes: Ademir Aparecido do Prado, Alberto5
Vilela Chaer, André Luiz Bortolacci Geyer, Andrielli Morais de Oliveira, Ariovaldo6
Fernandes de Almeida, Arthur Álax de Araújo Albuquerque, Carlos Alberto Lauro7
Vargas, Daniel de Lima Araújo, Danilo Duarte Costa e Silva, Dario Queija de Siqueira,8
Denilson Teixeira, Eder Carlos Guedes dos Santos, Edgar Bacarji, Enio José Pazini9
Figueiredo, Emiliano Lôbo de Godoi, Eraldo Henriques de Carvalho, Francisco Javier10
Cuba Teran, Frederico Martins Alves da Silva, Gilson de Farias Neves Gitirana Junior,11
Hugo José Ribeiro, Humberto Carlos Ruggeri Júnior, Janes Cleiton Alves de Oliveira,12
Joel Roberto Guimarães Vasco, José Vicente Granato de Araújo, Juliana Dorn13
Nóbrega, Karla Alcione da Silva Cruvinel, Karla Emmanuela Ribeiro Hora, Klebber14
Teodomiro Martins Formiga, Laís Roberta Galdino de Oliveira, Lilian Ribeiro de15
Rezende, Lorena da Silva Alves, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, Márcio16
Belluomini Moraes, Marcus André Siqueira Campos, Maria Carolina Gomes de17
Oliveira Brandstetter, Maurício Martines Sales, Nora Katia Saavedra del Aguila18
Hoffmann, Oswaldo Cascudo Matos, Paulo Sérgio Scalize, Raviel Eurico Basso,19
Renata Machado Soares, Renato Resende Angelim, Ricardo Prado Abreu Reis, Sandra20
Garcia Gabas, Saulo Bruno Silveira e Souza, Simone Costa Pfeiffer, Sylvia Regina21
Mesquita de Almeida, Tatiana Gondim do Amaral, Tule César Barcelos Maia, Ulisses22
Guimarães Ulhôa, Wellington Nunes de Oliveira, Zenon José Guzmán Nuñes Del23
Prado; técnicos-administrativos: Alexandra Alves Oliveira, Ellen Flávia Moreira24
Gabriel, Guilherme Aires Rodrigues, Jeovan Pereira das Virgens, João Carneiro de25
Lima Junior, Kamyla Aparecida Gomes Machado, Karolayne Peres de Melo, Nayara26
Pereira Rezende de Sousa, Nelson Alves Vieira, Pedro Henrique Moreira Cruvinel,27
Ricardo Sena Coutinho, Samantha Junqueira Moreira, Thiago Afonso de Sousa, Tiago28
de Sousa Martins e Walter Batista Bonfim; e os representantes discentes Edyssa29
Dornelas Souza, Pollyana Evangelista Silva e Thyago César Rodrigues Paixão.30
Justificou a ausência a professora Renata Médici Frayne Cuba. Verificado o quórum31
regimental, a presidente, Profa. Dra. Karla Emmanuela Ribeiro Hora, iniciou a reunião32
informando sobre a necessidade de os conselheiros e conselheiras assinarem a lista de33
presença no processo SEI n. 23070.012829/2022-41. A seguir, colocou em apreciação34
a ata da reunião ordinária do dia 04/03/2022 e, em votação, a ata, com as devidas35
alterações sugeridas, foi aprovada por unanimidade. Logo em seguida, a presidente36
solicitou inclusão de pauta de projeto de extensão a pedido do professor Wellington37
Nunes de Oliveira. Ao iniciar os informes, a presidente comunicou: que as atas das38
reuniões anteriores devem ser assinadas nos processos das reuniões do CD seguintes;39
que 01 de abril de 2022 era o último prazo para o planejamento orçamentário de 202340
e para a solicitação das compras dos itens planejados em 2022; ela aproveitou para41
agradecer os servidores Nayara Pereira Rezende, Pedro Henrique Cruvinel e Tiago42
Martins pela ajuda na atuação como agentes de compras; que na reunião do dia 08/0443
iria detalhar melhor questões relativas ao orçamento; que a reunião do Consuni do dia44
25/03 ensejou uma nova resolução sobre o retorno totalmente presencial no semestre45



2022, o qual se inicia em 25/05, e que as reuniões dos órgãos e unidades acadêmicas46
gradativamente vão voltar a ser também presenciais; que as matrículas do semestre47
seguinte ocorreram tranquilamente no Centro de Eventos da UFG; que a Comissão do48
Retorno Presencial da UFG, com a presença da CISSP, coordenações e centros49
acadêmicos, preparou uma ação para a recepção dos alunos que estavam voltando às50
aulas presenciais, com entrega de recipientes de álcool em gel; que houve um51
preenchimento satisfatório dos formulários de vacinação, com pequenos problemas52
técnicos que foram resolvidos no decorrer do processo; que é necessário fazer o53
planejamento acadêmico relativo ao ano de 2022 e que os últimos relatórios serão54
feitos no mês de abril, sendo em seguida encerrados pela direção para que cada55
servidor dê ciência e conclua seu próprio processo; que os horários semanais padrão56
deverão ser inseridos por docentes e técnicos nos devidos processos SEI até 01/05; que57
os PADOCs devem ser inseridos pelos docentes no Sigaa até 01/05; que a data-limite58
para inserção dos planos de ensino das disciplinas da graduação referente ao semestre59
letivo de 2022 (Processo SEI n. 23070.016545/2022-23) é 25/04; e que a abertura da60
Semana Pedagógica será no dia 27/05, às 9 horas, no mini-auditório da EECA. A61
seguir, a presidente passou a fala para os coordenadores de cursos de graduação. O62
professor Humberto Carlos Ruggeri Junior falou sobre o curto prazo de63
planejamento de horários dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental e64
Sanitária, os quais seriam encaminhados em breve, e sobre o calendário da Prograd,65
já disponível no site, para eventual consulta dos docentes. Informou também que os66
docentes devem estar atentos às regras do RGCG; que as notas, inclusive de67
segundas chamadas, devem ser enviadas até 20/04; que uma nova avaliação só68
poderá ser aplicada após 4 dias da liberação da avaliação anterior; que o aluno tem69
até 7 dias para solicitar a segunda chamada; que no dia 27/05 haverá a acolhida dos70
alunos pelo docentes; que, para os docentes que quiserem ofertar novas disciplinas71
de núcleo-livre, o período para a solicitação à Prograd é de 28/03 a 11/04; que o72
Sigaa é o canal oficial de comunicação e que deve ser utilizado para inserção dos73
Planos de Ensino. Dando continuidade aos avisos da Coordenação de Graduação, a74
professora Maria Carolina Gomes Brandstetter agradeceu aos chefes de75
departamento pelo auxílio na elaboração do planejamento. Para concluir o assunto76
relacionado ao plano de ensino, a professora Sylvia Regina Mesquita de Almeida77
resumiu no chat da reunião que: 1) os docentes que ministram disciplinas para cursos78
de graduação de outras unidades acadêmicas devem enviar o plano de ensino para o79
chefe de departamento; 2) se o curso tiver um formato padronizado para os planos, o80
professor deve obedecê-lo e comunicar isso no envio ao chefe de departamento; 3) se o81
curso não tiver um formato padronizado para os planos, o professor deve obedecer o82
formato da EECA. A professora Sylvia Regina ainda sugeriu a data de 25/04 como83
prazo limite para os chefes inserirem os planos de ensino no SEI, havendo84
concordância das coordenações de graduação. A seguir, a presidente agradeceu a85
atuação da professora Lilian Ribeiro de Rezende como chefe de departamento da área86
de Geotecnia e comunicou que o professor Éder Carlos Guedes irá substitui-la. Em87
seguida, a presidente passou para o item 4 da pauta, informe da professora Lilian88
Ribeiro de Rezende sobre o Comitê de Integridade Acadêmica da UFG (CIA/UFG).89
A docente disse que o comitê foi implantado em 2018, mas a ideia de sua criação90
surgiu em 2015. Dezesseis membros fazem parte do comitê e que um rodízio é91
necessário para trazer novas ideias à equipe. Inicialmente pensado para servir à92
pesquisa, o comitê chegou à conclusão que poderia servir à graduação, à pós-93



graduação strictu e lato sensu e à comunidade acadêmica em geral, incluindo docentes94
e discentes. A professora convidou os conselheiros a conhecerem o site do CIA,95
hospedado no site da PRPI, onde há a Resolução Consuni n. 10/2018 e os objetivos do96
comitê, como assessorar o gabinete da reitoria, das pró-reitorias e demais instâncias97
administrativas da UFG em relação às boas condutas nas atividades acadêmicas, além98
de estimular e promover ações de conscientização sobre a integridade em todas as99
esferas da universidade. O comitê atua priciplamente na prevenção, mas pode ser100
chamado a fazer pareceres consultivos demandados pela gestão, por meio da ouvidoria101
ou pelo público externo. A professora informou que é coordenadora do Comitê e que o102
site é um espaço de consulta sobre integridade acadêmica, hospedando links para103
ações de formação que tratam de más condutas, como plágio, por exemplo. A104
professora continuou informando sobre um evento promovido pelo CIA e solicitou que105
todos compartilhassem essas informações para alcançar maior número de pessoas. A106
professora também informou que o CIA trabalha na elaboração do guia da UFG sobre107
integridade acadêmica e na organização do Seminário de Integridade Acadêmica da108
UFG no 19° Conpeex, com a participação da comunidade acadêmica como um todo,109
com a apresentação de trabalhos. O aluno Thyago César Paixão perguntou à docente a110
diferença entre o CIA e o Comitê de Ética e a professora Lilian explicou que o Comitê111
de Ética segue um regramento nacional para avaliar projetos de pesquisa que vão usar112
dados de seres humanos e animais, enquanto o CIA é mais amplo e visa evitar más113
condutas, como colas, fake news, falsidade, plágio, conflito de interesses. Retomando114
a palavra, a presidente passou a vez para o técnico Ricardo Sena Coutinho, que115
discorreu sobre o Levantamento Patrimonial 2022. O servidor informou que é o116
novo agente patrimonial em substituição ao servidor João de Paula Marques Dias,117
que está adoentado, e que a EECA recebeu o Ofício Circular n.118
02/2022/DLOG/UFG que trata do inventário patrimonial das unidades e órgãos da119
UFG. O ofício solicita a criação de uma comissão por unidade ou órgão com um120
número de servidores para ajudar o agente patrimonial. Assim, com esse objetivo,121
foram escolhidos os seguintes nomes: Luiz Augusto Duarte de Paula, Maurício122
Martines Sales e Verônica do Carmo Segatto. O servidor também informou que o123
levantamento patrimonial será feito por meio do aplicativo Inventário Patrimonial124
da UFG, como aconteceu no ano de 2019, entre os dias 11 de abril e 06 de maio de125
2022. Houve um adiamento do início do levantamento patrimonial por conta do126
atraso nas negociações do uso do sistema operacional da Apple, mas o DLOG127
acredita que o trabalho será rápido, considerando que, mais do que inventariar, será128
feito um trabalho de reinventariar o que já está registrado em cada local da EECA.129
Por fim, o servidor pediu a colaboração de todos para a realização dessa atividade,130
com cada docente, técnico administrativo e técnico de laboratório registrando no131
app os dados dos equipamentos e bens presentes em seu próprio espaço de trabalho.132
A seguir, a presidente retornou ao item 3 da pauta, exposição sobre os projetos da133
Proec a partir da experiência do professor Emiliano Lôbo de Godoi. O docente134
falou que basicamente há cinco eixos que são levados em consideração quando se135
fala em projetos de extensão: agregar (programas), curricularizar, estruturar,136
qualificar e sistematizar, visando um fluxo contínuo entre a comunidade acadêmica137
e a não acadêmica. Falou também sobre a cartilha de extensão, link de boas práticas138
de ações de extensão, manual de projetos de extensão e propostas para todas as139
unidades de promoção de cursos de capacitação sobre como realizar projetos de140



extensão e estimular a participação de todos em editais Probec e Provec. O docente141
falou sobre a importância do estabelecimento de parcerias institucionais, da Casa de142
Extensão no Parque Areião (que abriga hoje o Museu do Bambu, da Escola de143
Agronomia) e do Programa UFG com Você, veiculado na Rádio Universitária. O144
professor Emiliano citou os programas institucionais já existentes na UFG e sugeriu145
a criação de programas de extensão dentro da EECA considerando as 5 áreas que a146
compõem (Construção Civil, Estruturas, Geotecnia, Gestão Ambiental e Geomática147
e Hidráulica e Saneamento), com interfaces que ajudariam muito os alunos. Citou148
também o Plano Nacional de Extensão (PNE), que assegura que, no mínimo, 10%149
do total de créditos curriculares exigidos para a graduação sejam projetos e150
programas universitários. No quesito aprendizagem, o professor Emiliano destacou151
que hoje há um modelo passivo de aprendizado, em que o aluno recebe respostas152
prontas, e que a intenção é realizar projetos de extensão que alcancem um modelo153
avançado, um processo dinâmico, interativo e customizado em que as respostas154
estejam em construção. Fez referência, ainda, à Resolução CEPEC/UFG 1699, que155
normatiza a curricularização dentro da UFG e possibilita conhecer práticas de156
inserção curricular de outras instituições federais e interação com outras unidades157
acadêmicas. Sobre a sistematização, o professor Emiliano falou da Plataforma158
Analisa, que mostra as atividades de extensão realizadas na UFG e um mapa que159
mostra os índices de desenvolvimento de cada município do Estado de Goiás,160
permitindo observar as demandas locais necessárias, para a promoção de eventuais161
ações de extensão. Por fim, o professor agradeceu a oportunidade da apresentação e162
a Direção informou que os conhecimentos do docente poderiam ser muito úteis163
para a CAEX e para o NDE, especialmente na questão da curricularização. O prof.164
Éder Carlos Guedes aproveitou para elogiar o trabalho do prof. Emiliano na Proec e165
para agradecer o apoio que recebeu dessa pró-reitoria em um evento que ele166
organizou. Sobre o item 6, parecer do professor André Luiz Geyer sobre167
Implementação de Jornada Especial de Trabalho/ Turno Contínuo, a presidente168
informou que o interessado solicitou por e-mail a retirada do item da pauta. A169
seguir, iniciou-se a apreciação dos processos de progressão. O prof. Eraldo170
Henriques de Carvalho leu parecer favorável da Comissão de Avaliação Docente171
(CAD) relativo à progressão do interessado, professor Francisco Javier Cuba Teran,172
Processo Sei n. 23070.003219/2022-56. Feita a leitura e posto em votação, o173
parecer foi aprovado por 45 votos a favor e 02 abstenções. Sobre o processo de174
progressão da professora Juliana Dorn Nóbrega, Processo Sei175
n. 23070.008033/2022-93, o professor Klebber Teodomiro Martins Formiga176
informou que o Radoc 2021 de todos os professores da EECA ainda não estavam177
prontos, o que poderia inviabilizar a avaliação da docente. Dessa forma, a avaliação178
ficou para a reunião extraordinária do CD do próximo dia 08/04, quando seria feita179
a certidão dos Radocs e posterior encaminhamento do processo da professora180
Juliana Dorn. Dando continuidade à reunião, a presidente passou a palavra ao181
professor Zenon Jose Guzman Del Prado, que relembrou os professores sobre o182
cronograma da inclusão dos planos de trabalho de Iniciação Científica, que se183
encerra no dia 16/05, e a necessidade de cadastrar os novos projetos no Sigaa até184
09/05. Além disso, lembrou que dia 12/04 é o prazo limite para emitir os relatórios185
parciais dos alunos da Iniciação Científica. A seguir, o docente leu parecer186



favorável aos projetos de pesquisa: “Microbiologia Aplicada ao Saneamento”,187
coordenado pela professora Nora Kátia Saavedra Del Aguila Hoffmann; e188
“Relações Causa-Efeito entre Pré-Condições, Categorias e Impactos das Perdas189
Geradas por Making-Do”, coordenado pela professora Tatiana Gondim do Amaral.190
O professor Zenon Jose Guzman Del Prado também leu parecer favorável à191
prorrogação de prazo dos projetos: “Estudo da Resistência de Interface entre192
Resíduo de Construção e Demolição Reciclado (RCD-R) e Geossintéticos”,193
coordenado pelo professor Eder Carlos Guedes dos Santos; “Fatores de Influência194
na Permeabilidade de Resíduos de Construção e Demolição Reciclados (RCD-R)”,195
coordenado pelo professor Eder Carlos Guedes dos Santos; e “Degradação de196
Geossintéticos em Estruturas de Solo Reforçado (ESR) Construídas com Resíduos197
de Construção e Demolição Reciclados (RCD-R)”, coordenado pelo professor Eder198
Carlos Guedes dos Santos. Os pareceres foram lidos em bloco e, postos em votação,199
foram aprovados por 44 votos a favor e 02 abstenções. A presidente incluiu na200
pauta, a pedido do professor Wellington Nunes de Oliveira, o parecer do projeto de201
extensão intitulado “Liga Acadêmica de Resíduos Sólidos - LARS", coordenado202
pela professora Simone Costa Pfeiffer. Feita a leitura pelo outro membro da CAEX,203
professor Renato Resende Angelim, o parecer foi aprovado por 48 votos a favor e204
04 abstenções. Como inclusão de pauta também, o professor Janes Cleiton Alves de205
Oliveira informou sobre a semana das bancas de TCC 1 e 2 e de estágio, que estão206
acontecendo em formato remoto. Em reunião com o professor Hugo José Ribeiro, o207
professor Janes Cleiton chegou à data de 13 a 20/04 para conferência e208
consolidação das notas, o que exige tempo. Nesse semestre (2021-1), os209
professores Janes Cleiton, Hugo José e Wellington Nunes tiveram a ideia de210
melhorar a apresentação dos trabalhos no site da EECA para a comunidade211
acadêmica e geral, por isso criaram o formato e-book contendo a coletânea dos212
resumos dos trabalhos de conclusão de curso 2021-1. Os trabalhos serão inseridos a213
partir do dia 04/04 e os resumos do semestre 2021-2 serão publicados na próxima214
edição do e-book. A diferenciação de cada semestre será feita a partir da tonalidade215
de cores. O professor agradeceu a ajuda do professor José Vicente Granato e dos216
demais professores que se dispuseram a participar das bancas, às vezes uma217
seguida da outra. A professora Lilian Ribeiro perguntou sobre o caso de trabalhos218
bloqueados de alunos que, por exemplo, queiram publicá-los em revistas ou219
periódicos. O professor Janes Cleiton esclareceu que os autores são consultados220
previamente, quando preenchem um documento de autorização ou não de221
publicação. No chat, os professores Ricardo Reis Prado e Gilson Gitirana Junior222
sugeriram a inclusão do ISBN e ISSN na publicação e a iniciativa dos docentes223
responsáveis foi parabenizada pela direção e demais docentes da Unidade. A224
professora Maria Carolina Gomes Brandstetter solicitou para registrar em ata a225
parabenização e um agradecimento à iniciativa do professor Janes Cleiton,226
considerando que a organização do material nesse formato é um sonho antigo da227
EECA. Na palavra livre aos conselheiros, o técnico Ricardo Sena Coutinho pediu a228
palavra para saber do motivo da retirada do item 4 da pauta pelo prof. André Geyer,229
considerando que a Comissão de Implementação de Turno Contínuo tinha sido230
constituída em novembro de 2021, que havia sido feita uma pesquisa através de231
formulário Google Forms e que o requerimento foi enviado por e-mail232



antecipadamente a todos os conselheiros da EECA. Após o esclarecimento de que o233
requerimento foi retirado da pauta para amadurecimento do documento, foi234
marcada uma reunião extraordinária para discussão e votação do parecer da235
Comissão para o dia 22/04. Não havendo mais manifestações, a presidente agradeceu236
a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, Ricardo Sena237
Coutinho, Técnico em Assuntos Educacionais da EECA, lavrei a presente ata que, se238
julgada conforme, será assinada por todos os presentes.239


