
ATA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 01.06.2018. 

  

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezoito, às nove horas, no miniauditório 1 

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

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

convocação previamente expedida. Presentes à reunião os conselheiros: Alberto Vilela 4 

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

Vargas, Daniel de Lima Araújo, Denilson Teixeira, Eder Carlos Guedes dos Santos, 6 

Ênio José Pazini Figueiredo, Francisco Javier Cuba Teran, Frederico Martins Alves da 7 

Silva, Gilson de Farias Neves Gitirana Junior, Hugo José Ribeiro, Joel Roberto 8 

Guimarães Vasco, José Vicente Granato de Araújo, Karla Alcione da Silva Cruvinel, 9 

Karla Emmanuela Ribeiro Hora, Klebber Teodomiro Martins Formiga, Lilian Ribeiro 10 

de Rezende, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, Márcio Belluomini Moraes, Marcus 11 

André Siqueira Campos, Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter, Maurício 12 

Martines Sales, Nilson Clementino Ferreira, Nora Katia Saavedra del Aguila Hoffmann, 13 

Oswaldo Cascudo Matos, Paulo Sérgio Scalize, Renata Machado Soares, Renato 14 

Resende Angelim, Ricardo Prado Abreu Reis, Saulo Bruno Silveira e Souza, Simone 15 

Costa Pfeiffer, Sylvia Regina Mesquita de Almeida, Tatiana Gondim do Amaral, Ulisses 16 

Guimarães Ulhôa, Wellington Nunes de Oliveira, Zenón José Guzmán Nuñel del Prado, 17 

os técnicos-administrativos Guilherme Aires Rodrigues, Kamyla Aparecida Gomes, 18 

Pedro Henrique Moreira Cruvinel, Ricardo Sena Coutinho e o representante estudantil 19 

Thyago César Rodrigues Paixão. Justificaram ausência os professores Edgar Bacarji, 20 

Giovana Carla Elias Fleury, Janes Cleiton Alves de Oliveira, Renata Médici Frayne 21 

Cuba e Tule César Barcelos Maia. Verificado o “quorum” regimental, o Presidente 22 

informou aos conselheiros que não trouxe informes da reunião do Consuni, pois ela foi 23 

cancelada, pois a UFG decretou luto devido ao falecimento do procurador Everaldo 24 

Rocha Bezerra Costa. Em seguida, o Presidente colocou em discussão e votação as atas 25 

dos dias 06/04/2018 e 04/05/2018 que, com as devidas alterações, foram aprovadas por 26 

unanimidade. Dando seguimento à reunião, o Presidente passou à homologação dos ad 27 

referendum da Direção. Primeira, homologação das Normas Complementares dos 28 

concursos para contratação de professor substituto nas áreas de: Geotecnia, Gestão 29 

Ambiental, Hidráulica, Hidrologia, Mecânica dos Fluidos/Fenômenos de Transportes. 30 

Em votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. Segunda, nomes dos 31 

professores Karla Alcione da Silva Cruvinel (Presidente), André Luiz Bortolacci Geyer, 32 

Carlos Alberto Lauro Vargas e Ademir Aparecido do Prado (Suplente) para comporem 33 

a Comissão de Revalidação de Diplomas de Graduação. Em votação, a homologação foi 34 

aprovada por unanimidade. Terceira, afastamento do professor Ênio José Pazini 35 

Figueiredo para participação no evento XIV International Conference on Building 36 

Pathology and Construction Repair – CINPAR 2018, na Università deglo Studi di 37 

Firenze, em Florença, Itália, no período de 18 a 23 de junho de 2018. Em votação, a 38 

homologação foi aprovada por unanimidade. Quarta, afastamento do professor Paulo 39 

Sérgio Scalize para participação no evento XXII Congresso de La Sociedad 40 

Iberoamericana de Eletroquímica, em Cusco, Peru, no período de 02 a 09 de junho de 41 

2018. Em votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. Quinta, pedido de 42 

mobilidade da aluna, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Vitória Vilas Boas 43 

Brandão Costa, para a UFSCAR. Em votação, a homologação foi aprovada por 44 

unanimidade. Sexta, plano de estudos da aluna Vitória Vilas Boas Brandão Costa na 45 



UFSCAR. Em votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o 46 

Presidente leu parecer da relatora, Profª Karla Emmanuela Ribeiro Hora referente à 47 

interposição de recurso ao Edital 25/2018 – processo seletivo para Professor Substituto 48 

na área de Gestão e Geomática, subárea de Gestão Ambiental, da EECA – feito pelo 49 

candidato Rherison Tyrone Silva Almeida. O parecer da relatora deferiu a solicitação 50 

do candidato e, em votação, foi aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra, o 51 

Presidente leu parecer do relator, Prof. Klebber Teodomiro Martins Formiga referente à 52 

interposição de recurso ao Edital do processo seletivo para Professor Substituto na área 53 

de Hidrologia e Ciências do Ambiente feito pelo candidato Léo Fernandes Ávila. O 54 

parecer do relator deferiu a solicitação do candidato e, em votação, foi aprovado por 55 

unanimidade. O Presidente colocou em discussão a mudança mudança do Edital 56 

25/2018 referente ao concurso para Professor Substituto na área de Mecânica dos 57 

Fluidos e Fenômeno dos Transportes. Após discussão foi decidido que serão 58 

acrescentadas as formações em Engenharia Química e Engenharia Mecânica e também 59 

será prorrogado o prazo do referido concurso. Em votação, as mudanças foram 60 

aprovadas por unanimidade. Dando seguimento à reunião, o Presidente leu o parecer da 61 

Comissão Especial de Avaliação para a promoção para nível E da carreira do professor 62 

André Luiz Bortolacci Geyer. O professor obteve média final igual a 8,89 (oito vírgula 63 

oitenta e nove) e foi aprovado. Em votação a homologação do parecer da comissão foi 64 

aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra, o Presidente solicitou o parecer da 65 

área de Gestão e Geomática sobre a necessidade de prorrogação do concurso para 66 

professor efetivo e o professor Denilson Teixeira, em nome da área, informou que não 67 

há necessidade de prorrogação. Em votação, o posicionamento da área foi aprovado por 68 

unanimidade. A palavra foi dada ao professor Carlos Alberto Lauro Vargas que relatou 69 

o plano anual de capacitação. Em votação a o plano anual foi aprovado por unanimidade. 70 

A palavra foi dada ao professor Klebber Teodomiro Martins Formiga, que relatou o 71 

processo de progressão por avaliação de desempenho de Associado nível 3 para 4 do 72 

professor Zenón José Guzmán Nuñes del Prado, de número 23070.003553/2018-23. O 73 

parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. A palavra 74 

continuou com o professor Klebber Teodomiro, que relatou o processo de Estágio 75 

Probatório parcial da professora Giovana Carla Elias Fleury, de número 76 

23070.000916/2017-98. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por 77 

unanimidade. A nota da Direção foi igual a 7,9 (sete vírgula nove) e, em votação, 78 

aprovada por unanimidade. A palavra foi dada ao professor Ricardo Prado Abreu Reis, 79 

que relatou o PADOC da professora Andrielli Morais de Oliveira. O relator afirmou que 80 

o planejamento da professora atende à pontuação mínima exigida pela LDB e o parecer 81 

favorável foi aprovado por unanimidade. Dando seguimento à reunião, a solicitação de 82 

afastamento do professor Zenón José Guzmán Nuñes del Prado para realizar palestra e 83 

mini-curso no “XXVI Congresso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil – CUSCO 84 

2018”, na Cidade de Cusco, Peru, de 06 a 10 de agosto de 2018. Em votação, a 85 

solicitação foi aprovada por unanimidade. A palavra foi dada à professora Karla 86 

Emmanuela Ribeiro Hora, que relatou os projetos de extensão, a saber: primeiro, “O uso 87 

de drones na Engenharia”, do professor Wellington Nunes de Oliveira. O parecer da 88 

relatora foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Segundo, 89 

“Sustentabilidade em estruturas reforçadas com geossintéticos”, do professor Eder 90 

Carlos Guedes dos Santos. O parecer da relatora foi favorável e, em votação, aprovado 91 

por unanimidade. Terceiro, “Desentulho – Desenvolvimento de estratégias sustentáveis 92 

para entulhos”, do professor Eder Carlos Guedes dos Santos. O parecer da relatora foi 93 



favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Quarto, “Liga Acadêmica de 94 

Estruturas – LAE”, do professor Ademir Aparecido do Prado. O parecer da relatora foi 95 

favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Quinto, “Seminário de 96 

Argamassas”, da professora Andrielli Morais de Oliveira. O parecer da relatora foi 97 

favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Sexto, “Palestras em análises 98 

térmicas”, da professora Andrielli Morais de Oliveira. O parecer da relatora foi 99 

favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente passou à 100 

apreciação do Regulamento do Laboratório de Biologia, enviado previamente por e-101 

mail. Após discussão, o Presidente colocou em votação o encaminhamento proposto 102 

pela conselheiro Humberto Carlos Ruggeri Junior de montar uma comissão para criar 103 

um regimento interno geral para todos os laboratórios. Em votação, a proposta do 104 

conselheiro foi negada, com 29 votos contrários, oito favoráveis e duas abstenções. A 105 

partir disso, o Presidente sugeriu que os chefes de laboratório se reúnam para decidir o 106 

que é comum e o que é específico. Em votação, o encaminhamento do Presidente  foi 107 

aprovado por unanimidade. Dando seguimento à reunião, o Presidente passou para a 108 

apreciação dos destaques relativos às diretrizes para a resolução interna para Voluntário 109 

UFG. O destaque do professor Alberto Vilela Chaer, do parágrafo 2º do Artigo 2º foi 110 

retirado por ele. Com relação ao destaque feito pelo professor Joel Roberto Guimarães 111 

Vasco, do parágrafo 4º do Artigo 4º, ficou decidido, após discussão, que será necessário 112 

apresentar declaração de nada consta emitida pela instituição onde o candidato 113 

desenvolveu suas atividades acadêmicas. Em seguida, o Presidente passou ao destaque 114 

feito pelo discente Thyago César Rodrigues Paixão, do parágrafo 2º do Artigo 7º. Após 115 

discussão, foram propostos dois encaminhamentos, a saber: que a média geral das 116 

disciplinas seja igual ou superior a 6,0 (seis) e que a média geral das disciplinas seja 117 

igual ou superior à média da Escola, que pode ser variável. Em votação, o primeiro 118 

encaminhamento foi aprovado pela maioria. Dando seguimento à reunião, a palavra foi 119 

dada à professora Simone Costa Pfeiffer, que relatou a alteração da Resolução EECA 120 

01/2017 referente à validação das Atividades Complementares para a inclusão do 121 

estágio não obrigatório. A proposta da comissão é que o estágio não obrigatório pontue 122 

com dois pontos a cada mês, com o teto de seis meses. Após discussão, dois 123 

encaminhamentos foram propostos, a saber: o da comissão, de dois pontos por mês e 124 

teto de seis meses e 12 pontos e o da conselheira Andrielli Morais de Oliveira, de dois 125 

pontos nos seis primeiros meses e um ponto nos outros seis, com teto de 12 meses e 18 126 

pontos. Em votação, o primeiro encaminhamento foi aprovado pela maioria. Nada mais 127 

havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 128 

reunião, da qual, para constar, eu, Kamyla Aparecida Gomes, secretária executiva da 129 

EECA, lavrei a presente ata que, se julgada conforme, será assinada por todos os 130 

presentes.  131 


