
ATA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 02.09.2022 

 

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na Sala 6, 1 

Bloco B da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, reuniu-se ordinariamente 2 

o Conselho Diretor, sob a presidência da Diretora Profa. Karla Emmanuela Ribeiro 3 

Hora, para apreciação das pautas constantes da convocação previamente expedida. 4 

Presentes à reunião, os conselheiros docentes: Ademir Aparecido do Prado, André Luiz 5 

Bortolacci Geyer, Andrielli Morais de Oliveira, Ariovaldo Fernandes de Almeida, 6 

Arthur Álax de Araújo Albuquerque, Carlos Alberto Lauro Vargas, Daniel de Lima 7 

Araújo, Dario Queija de Siqueira, Denilson Teixeira, Éder Carlos Guedes dos Santos, 8 

Edgar Bacarji, Emiliano Lobo de Godoi, Enio José Pazini Figueiredo, Francisco Javier 9 

Cuba Teran, Frederico Martins Alves da Silva, Gilson de Farias Neves Gitirana Junior, 10 

Giovana Carla Elias Fleury, Humberto Carlos Ruggeri Junior, Hugo José Ribeiro, Janes 11 

Cleiton Alves de Oliveira, Joel Roberto Guimarães Vasco, José Vicente Granato de 12 

Araújo, Juliana Dorn Nóbrega, Karla Alcione da Silva Cruvinel, Karla Emmanuela 13 

Ribeiro Hora, Kátia Alcione Kopp, Klebber Teodomiro Martins Formiga, Laís Roberta 14 

Galdino de Oliveira, Lilian Ribeiro de Rezende, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, 15 

Márcio Belluomini Moraes, Marcus André Siqueira Campos, Maria Carolina Gomes de 16 

Oliveira Brandstetter, Maurício Martines Sales, Nora Katia Saavedra del Aguila 17 

Hoffmann, Oswaldo Cascudo Matos, Paulo Sérgio Scalize, Raviel Eurico Basso, Renata 18 

Machado Soares, Ricardo Prado Abreu Reis, Sylvia Regina Mesquita de Almeida, Tule 19 

César Barcelos Maia, Wellington Nunes de Oliveira, Zenon José Guzmán Nuñes Del 20 

Prado; técnicos-administrativos: Guilherme Aires Rodrigues, João Carneiro de Lima 21 

Júnior, Karolayne Peres de Melo, Nayara Pereira Rezende de Sousa, Pedro Henrique 22 

Moreira Cruvinel, Ricardo Sena Coutinho e Tiago de Sousa Martins; e os representantes 23 

discentes: Ingrid Karoline Neres Dias, Macristopher Henrique Oliveira Santos e Sara 24 

Daniel Matias Damascena. Justificou a ausência a docente Sandra Garcia Gabas. 25 

Verificado o quórum regimental, a presidente, Profa. Dra. Karla Emmanuela Ribeiro 26 

Hora, iniciou a reunião pedindo aos conselheiros e conselheiras que assinassem a lista 27 

de presença no processo SEI n. 23070.047273/2022-11. Nos informes gerais, a Direção 28 

lembrou do período para marcação e homologação de férias; falou sobre o dia 29 

02/09/2022 como prazo final para preenchimento da planilha de ações coletivas e 30 

individuais do Plano de Desenvolvimento de Pessoas da UFG referente ao ano de 2023; 31 

lembrou da necessidade de realização de exames periódicos até 31/12/2022, sinalizando, 32 

no entanto, que também há a possibilidade de o servidor recusar a realização de tais 33 

exames marcando esta opção no Sigepe; e informou que  a licitação da reforma do mini-34 

auditório da EECA foi autorizada e que as reformas se iniciariam na semana seguinte. 35 

A seguir, a presidente passou a palavra ao Centro Acadêmico da Engenharia Civil. Na 36 

oportunidade, os discentes Douglas Tavares Mendes dos Santos e Sara Daniel Matias 37 

Damascena mostraram o resultado de uma pesquisa feita a partir de uma indagação da 38 

Coordenação de Curso sobre o baixo índice de interesse pelas disciplinas optativas 39 

ofertadas. Assim, os discentes sugeriram que, considerando a escassa disponibilidade de 40 

horário dos discentes, as disciplinas optativas fossem disponibilizadas no período 41 

noturno. Após manifestação de vários docentes sobre o resultado da pesquisa, a 42 

professora Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter iniciou os informes da 43 

Coordenação de Graduação falando sobre a grande quantidade de vagas remanescentes 44 

decorrentes da pandemia, agravando algo que já era preocupante. Só na EECA, surgiram 45 



48 vagas, ou seja, praticamente uma entrada de semestre, algo que pode impactar no 46 

futuro, com turmas esvaziadas. Dessa forma, a sugestão é que nos próximos semestres, 47 

considerando que 48 alunos não podem entrar de uma só vez por conta da logística, 48 

entrem 10 alunos a mais no primeiro semestre de 2023 e 10 no segundo semestre. A 49 

professora Maria Carolina continuou sua fala solicitando que os docentes entreguem 50 

seus planos de ensino aos chefes de departamento até dia 23/09, para que sejam inseridos 51 

no SEI pela Coordenação, considerando que as matrículas têm início dia 27/09. Sobre a 52 

Semana Pedagógica, a professora sugeriu que ocorresse na sexta-feira véspera do início 53 

do semestre 2022-2, em 17/10. O Coordenador do curso de Engenharia Ambiental e 54 

Sanitária, prof. Humberto Carlos Ruggeri Junior, informou sobre a solicitação de 55 

docentes da UFG para que haja férias pelo menos 1 semana no mês de julho de 2023, 56 

para que seja possível haver a coincidência das férias dos professores e de seus filhos, 57 

proposta aceita pela Prograd. Dessa forma, o calendário acadêmico da UFG será 58 

regularizado apenas no ano de 2024. A seguir, a presidente passou à leitura da ata da 59 

reunião do dia 05/08/2022, a qual foi posta em votação e aprovada por unanimidade, 60 

após comunicado do prof. Éder Carlos Guedes dos Santos de que encaminhou por e-61 

mail sugestão de pequenas alterações formais, mas não de conteúdo, no documento. Em 62 

seguida, o técnico de informática Tiago de Sousa Martins informou sobre a situação das 63 

salas de aulas da EECA: poucas salas do Bloco B e do Centro de Aulas E estão em pleno 64 

funcionamento; algumas apresentam problemas referentes ao ar condicionado ou ao data 65 

show, problemas que já estão anotados e serão resolvidos brevemente. Enquanto isso, 66 

estão disponibilizados na secretaria geral 4 data shows para substituírem aqueles das 67 

salas que estão com defeito, além de adaptadores/conversores vga e hdmi. Se possível, 68 

os docentes devem pegar emprestados esses equipamentos e devolver no mesmo dia. 69 

Sobre os adaptadores, o servidor sugeriu que cada usuário compre o seu particular, para 70 

evitar maiores transtornos. O servidor lembrou que, às vezes, o não funcionamento de 71 

equipamentos pode se dar pela não compatibilidade entre o data show e o notebook ou 72 

pela desatenção em relação à ligação da tomada de energia que alimenta os aparelhos. 73 

Sobre a rede eduroam, a lentidão é um problema de toda a universidade e não há muito 74 

o que fazer, a não ser abrir O.S. ao Cercomp. Sobre a impressora do Centro de Aulas E, 75 

o TI lembrou que os professores podem imprimir, escanear ou fazer cópias e que há um 76 

tutorial colado ao lado do equipamento para dirimir dúvidas dos usuários. O acesso à 77 

sala de apoio deve ser recadastrado, considerando que os cartões de acesso foram 78 

desmagnetizados, exigindo o cadastramento individual de cada servidor, o qual pode ser 79 

feito por meio de matrícula ou do crachá. Por fim, o TI sugeriu que, caso o docente relate 80 

falhas de equipamento na secretaria, evite dizer que o equipamento “não está 81 

funcionando”, já que permite uma vasta gama de possibilidades e interpretações. Dessa 82 

forma, especificar o problema é necessário para que ele seja resolvido mais rapidamente. 83 

A Diretora agradeceu o trabalho do servidor Tiago Martins, o qual recebeu elogios de 84 

vários docentes graças à sua presteza e agilidade em resolver eventuais dificuldades. A 85 

seguir, a presidente passou ao item 4 da pauta, que trata da escolha de novo representante 86 

da EECA no Conselho da ADUFG. Houve aprovação por unanimidade da manifestação 87 

do professor Joel Roberto Guimarães Vasco para ocupar esse cargo. Em seguida, o 88 

professor Joel Roberto Guimarães Vasco leu parecer favorável à oferta da disciplina de 89 

Ciências do Ambiente para o curso de Engenharia de Materiais da Faculdade de Ciências 90 

Tecnológicas, o qual foi aprovado por unanimidade. A presidente passou, então, a 91 

palavra ao professor Wellington Nunes de Oliveira, presidente da Comissão responsável 92 

pela elaboração do Regulamento da Eleição da Direção da EECA (mandato 2023-2027). 93 



Após a leitura das normas gerais constantes na Resolução nº 01/2022, as grandes datas 94 

e o próprio regulamento foram aprovados por unanimidade, mas o professor Wellington 95 

se incumbiu de consultar órgãos superiores sobre a validade de votos dos servidores nas 96 

seguintes situações: de férias, em afastamento por motivos diversos, como saúde ou 97 

interesse particular, em licença para capacitação/qualificação ou que ocupam cargos 98 

administrativos em outros órgãos da UFG. As dúvidas e orientações seriam repassadas 99 

a todos os servidores da EECA por e-mail. A respeito do item 7 da pauta, a presidente 100 

iniciou a leitura das aprovações de ad referendum, a saber: parecer favorável da 101 

professora Karla Alcione da Silva Cruvinel à recondução dos professores Paulo 102 

Sérgio Scalize e Humberto Carlos Ruggeri Junior como coordenador e sub-103 

coordenador, respectivamente, do curso de especialização em “Engenharia de 104 

Segurança do Trabalho” da Escola de Engenharia Civil e Ambiental (EECA) pelo 105 

período de 01/03/2021 a 01/03/2023; parecer favorável do professor Renato Resende 106 

Angelim ao projeto de extensão intitulado "Divulgando os Objetivos de 107 

Desenvolvimento Sustentável (ODS)", coordenado pelo professor Emiliano Lobo de 108 

Godoi, com duração de 12/08/2022 a 31/12/2025; parecer favorável do professor 109 

Renato Resende Angelim ao projeto de extensão intitulado "O Futuro da Construção 110 

Civil: Como as Tecnologias Irão Transformar o Dia a Dia dos Canteiros de Obras", 111 

coordenado pela professora Tatiana Gondim do Amaral, com duração de 15/08/2022 112 

a 15/09/2022; parecer favorável do professor Renato Resende Angelim ao projeto de 113 

extensão intitulado "Estudos Laboratoriais e de Campo Aplicados à Geotecnia - ciclo 114 

2022-2027", coordenado pelo professor Gilson de Farias Neves Gitirana Junior, com 115 

duração de 01/09/2022 a 31/08/2027; parecer favorável do professor Renato Resende 116 

Angelim ao projeto de extensão intitulado "IV Seminário Nacional do Bambu", 117 

coordenado pelo professor Enio José Pazini Figueiredo, com duração de 22/08/2022 118 

a 22/12/2023; parecer favorável do professor Wellington Nunes de Oliveira ao 119 

projeto de extensão intitulado "Programa de Gestão Ambiental Sustentável", 120 

coordenado pelo professor Emiliano Lobo de Godoi, com duração de 19/08/2022 a 121 

31/12/2027; cessão, por um período de 18 meses, da Quadra das Escolas de 122 

Engenharia da Universidade Federal de Goiás para a instalação de uma lona de circo, 123 

a fim de servir como sala de aula para 96 (noventa e seis) alunos do Centro de Ensino, 124 

Trabalho e Tecnologia - CETT/UFG. A seguir, a presidente pediu para incluir novo 125 

ponto de pauta a pedido do prof. Zenon José Guzman Del Prado, inclusão que foi 126 

aprovada por unanimidade. Assim, o prof. Zenon leu parecer favorável à aprovação do 127 

projeto de pesquisa intitulado “Avaliação de Ativos e Passivos Ambientais de 128 

Reservatórios, Código PI06365, coordenado pelo professor Emiliano Lobo de Godoi. O 129 

parecer foi aprovado por unanimidade. A seguir, a presidente passou ao item 8 da pauta, 130 

avaliação do processo de progressão do professor Hugo José Ribeiro, processo SEI n. 131 

23070.042090/2022-00, cujo relator foi o professor Maurício Martines Sales. Após 132 

a leitura, o parecer favorável à progressão foi aprovado por unanimidade. Por fim, a 133 

presidente cedeu a palavra aos conselheiros, mas, não havendo mais manifestações, a 134 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, 135 

Ricardo Sena Coutinho, Técnico em Assuntos Educacionais da EECA, lavrei a presente 136 

ata que, se julgada conforme, será assinada por todos os presentes.   137 


