
ATA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 04.02.2022 

 

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sala 1 

virtual da EECA/UFG, no sistema da Mconf da RNP, reuniu-se ordinariamente o 2 

Conselho Diretor, sob a presidência do Diretor em exercício, Prof. Maurício Martines 3 

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

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

Vilela Chaer, André Luiz Bortolacci Geyer, Andrielli Morais de Oliveira, Arthur Álax 6 

de Araújo Albuquerque, Carlos Alberto Lauro Vargas, Daniel de Lima Araújo, Danilo 7 

Duarte Costa e Silva, Dario Queija de Siqueira, Denilson Teixeira, Eder Carlos Guedes 8 

dos Santos, Edgar Bacarji, Enio José Pazini Figueiredo, Eraldo Henriques de Carvalho, 9 

Francisco Javier Cuba Teran, Gilson de Farias Neves Gitirana Junior, Giovana Carla 10 

Elias Fleury, Hugo José Ribeiro, Humberto Carlos Ruggeri Júnior, Janes Cleiton Alves 11 

de Oliveira, Joel Roberto Guimarães Vasco, José Vicente Granato de Araújo, Juliana 12 

Dorn Nóbrega, Katia Alcione Kopp, Klebber Teodomiro Martins Formiga, Laís Roberta 13 

Galdino de Oliveira, Lilian Ribeiro de Rezende, Lorena da Silva Alves, Márcia Maria 14 

dos Anjos Mascarenha, Márcio Belluomini Moraes, Marcus André Siqueira Campos, 15 

Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter, Maurício Martines Sales, Nora Katia 16 

Saavedra del Aguila Hoffmann, Oswaldo Cascudo Matos, Paulo Sérgio Scalize, Raviel 17 

Eurico Basso, Renata Machado Soares, Renata Medici Frayne Cuba, Renato Resende 18 

Angelim, Ricardo Prado Abreu Reis, Saulo Bruno Silveira e Souza, Simone Costa 19 

Pfeiffer, Sylvia Regina Mesquita de Almeida, Ulisses Guimarães Ulhôa, Wellington 20 

Nunes de Oliveira, Zenon José Guzmán Nuñes del Prado; técnicos-administrativos: 21 

Alexandra Alves Oliveira, Antônio Carlos Assis Leonel, Ellen Flávia Moreira Gabriel, 22 

Hugo Lafayete Silva Pimentel, Jeovan Pereira das Virgens, João Carneiro de Lima 23 

Junior, Karolayne Peres de Melo, Pedro Henrique Moreira Cruvinel, Ricardo Sena 24 

Coutinho, Samantha Junqueira Moreira, Tiago de Sousa Martins e Walter Batista 25 

Bonfim; e os representantes discentes Alexandre Pereira Pinto dos Santos, Edyssa 26 

Dornelas Souza, Ingrid Karoline Neres Dias, Maria Eduarda de Oliveira Silva, Matheus 27 

Miranda de Souza, Pollyana Evangelista Silva e Thyago César Rodrigues Paixão. 28 

Justificou a ausência o técnico de laboratório Guilherme Aires Rodrigues. Verificado o 29 

quórum regimental, o presidente, Prof. Dr. Maurício Martines Sales, iniciou a reunião 30 

colocando em apreciação as atas da reunião extraordinária do dia 29/11/2021 e da 31 

reunião ordinária de 10/12/2021. Em votação, a primeira ata, com as devidas alterações 32 

sugeridas, foi aprovada por 40 votos favoráveis e 2 abstenções; a segunda ata, com as 33 

devidas alterações sugeridas, foi aprovada por unanimidade (54 votos favoráveis). Em 34 

seguida, o professor iniciou os informes da direção. Ele resumiu o resultado das últimas 35 

reuniões de que a direção participou, especialmente a ocorrida no dia 20/01, quando 36 

houve uma discussão, presidida pela nova reitora, professora Angelita Pereira de Lima, 37 

sobre a adoção do passaporte vacinal pela UFG, cujo controle será feito via 38 

preenchimento de um formulário individual com informações referentes às datas de 39 

aplicação do imunizante, documento que pode ser cobrado e gerar sanções àqueles que 40 

não se vacinarem contra a Covid-19. Mais detalhes serão dados posteriormente após 41 

comunicado da Reitoria às unidades acadêmicas. A seguir, o presidente falou sobre a 42 

Portaria 325, de 31/01/2022, que retifica a Portaria 275, adiando a ampliação das 43 

atividades presenciais para o dia 07/03/2022 devido às condições sanitárias relativas à 44 

nova variante da Covid-19 (ômicron) que tem se alastrado rapidamente. No entanto, os 45 



professores do Laboratório de Geotecnia e do Laboratório de Materiais de Construção 46 

iriam conversar com alunos sobre a possibilidade do retorno de algumas atividades. 47 

Ainda a respeito da Portaria 325, o presidente falou sobre a live ocorrida em 01/02/2022 48 

que reuniu a direção, a coordenação de graduação e os discentes da EECA para discutir 49 

e esclarecer dúvidas sobre o adiamento do retorno presencial. O professor ainda lembrou 50 

a data final do preenchimento do Sicad (até 11/02 para os docentes e 25/02 para a 51 

direção), solicitando que todos se empenhem no preenchimento detalhado do Sicad, até 52 

para que a unidade obtenha boa pontuação e se garanta numa futura distribuição de 53 

vagas. Avisou também que a intenção é que os Radocs 2021 sejam aprovados na reunião 54 

do CD de março. A seguir, o presidente mencionou as mudanças no SIGAA, informação 55 

enviada por e-mail, e a expectativa é que ele esteja pronto para uso a partir de 07/02, 56 

podendo, no entanto, como lembrou o prof. Zenon José Guzman del Prado, ser utilizado 57 

em casos emergenciais. Por fim, a respeito dos informes da direção, o professor falou 58 

sobre o PDP 2022, com prazos para inclusão, alteração ou exclusão de dados, em 59 

formulário específico do Google Forms, sobre eventos, cursos e ações de capacitação 60 

realizados pela EECA (ações coletivas) ou que sejam demandas de cada docente (ações 61 

individuais). Em seguida, o presidente passou a palavra aos coordenadores de graduação 62 

da EECA, professores Maria Carolina Gomes Brandstetter e Humberto Carlos Ruggeri. 63 

A professora comentou sobre a repentina descontinuidade da gravação de aulas pelo 64 

Google Meet e sugeriu o uso do Teams, da Microsoft, que poderia, também ser 65 

descontinuado a qualquer momento, ou do OBS Studio, de domínio público. Ainda 66 

sobre a gravação das aulas, ela informou que não existe a obrigatoriedade de ser feita, 67 

já que os docentes têm autonomia para gravar ou não as aulas remotas. Informou 68 

também sobre a divisão de opiniões de docentes e discentes sobre o retorno presencial 69 

e revelou sua frustração diante da decisão, considerando os esforços da coordenação 70 

para retomar as aulas presenciais, mas entende que o motivo do adiamento é relevante. 71 

Avisou sobre a importância de garantir a isonomia de tratamento dos alunos, havendo 72 

necessidade de fazer combinações de aulas de forma a não prejudicar nenhum deles. O 73 

professor Humberto Carlos Ruggeri Júnior continuou a fala da coordenação de 74 

graduação primeiramente elogiando o trabalho da aluna Maria Eduarda de Oliveira Silva 75 

diante da gestão do Centro Acadêmico da Engenharia Ambiental e Sanitária (CAEAS). 76 

Em seguida, revelou a surpresa com o adiamento das aulas presenciais, já que estava 77 

tudo preparado para o retorno presencial no dia 17/01/22, e elogiou a live que contou 78 

com a participação de docentes e discentes da Unidade. A professora Márcia 79 

Mascarenha falou sobre as disciplinas de Laboratório de Geotecnia, demonstrando a 80 

disposição de dar aulas presenciais no local, considerando que o número de alunos por 81 

turma é reduzido, decisão apoiada pela professora Laís Roberta Galdino de Oliveira, da 82 

mesma área. O resultado de uma enquete feita pela professora Márcia Mascarenha iria 83 

apontar a possibilidade de alternar, semanalmente, as aulas presenciais ou remotas. Ela 84 

ainda ressaltou que todos os alunos matriculados nessas disciplinas tomaram a primeira 85 

e até a segunda dose da vacina contra Covid-19. O professor Humberto Carlos Ruggeri 86 

Júnior retomou a palavra e afirmou que a Coordenação de Graduação está buscando a 87 

melhor forma de garantir o ensino ao corpo discente. O prof. Maurício resumiu a 88 

discussão afirmando que os docentes também estão dispostos a voltar às aulas 89 

presenciais, atendendo à solicitação da maioria dos alunos, reafirmando que docentes e 90 

discentes estão do mesmo lado. Continuando a seguir os itens da pauta, o prof. Maurício 91 

perguntou se a Coordenação de Pesquisa tinha alguma informação a dar, mas não havia 92 

nenhuma. Ao perguntar o mesmo à Coordenação de Extensão, o prof. Renato Angelim 93 



informou que o Sigaa passou por alguns aperfeiçoamentos e que, agora, quando os 94 

professores inserem seus relatórios, os coordenadores de extensão, o próprio prof. 95 

Renato e o prof. Wellington Nunes de Oliveira, são, de forma alternada, imediatamente 96 

notificados. O prof. Wellington confirmou a fala do prof. Renato e aproveitou para fazer 97 

o relato do projeto de extensão do prof. Arthur Álax Albuquerque sobre a Liga 98 

Acadêmica de Estruturas, a qual possibilita maior integração entre a UFG e o público 99 

externo. O relatório foi aprovado por maioria. O prof. Maurício citou a manifestação no 100 

chat dos professores Juliana Dorn e Raviel Eurico sobre a ausência de informações a 101 

respeito das coordenações de estágio da Ambiental e da Civil, respectivamente. O 102 

servidor Ricardo Sena Coutinho lembrou o presidente sobre o registro da mudança da 103 

Coordenação Administrativa da EECA. Dessa forma, o professor informou que haveria 104 

a substituição do servidor Ricardo Sena pela servidora Alexandra Alves de Oliveira, que 105 

inverteriam seus papeis na secretaria geral da EECA. O ex-coordenador administrativo 106 

avisou que passaria um e-mail a todos os professores descrevendo a função de cada 107 

técnico a partir de agora. A seguir, a palavra foi dada ao Centro Acadêmico da 108 

Engenharia Ambiental e Sanitária e a aluna Maria Eduarda informou sobre a mudança 109 

de direção no C. A., que elegeu as alunas Pollyana Evangelista e Ingrid Karoline como 110 

presidentes e vice- presidente, respectivamente, única chapa concorrente. A aluna 111 

finalizou agradecendo aos professores Humberto, Maria Carolina e Maurício pelo apoio, 112 

especialmente durante a pandemia. Por fim, a nova presidente do C.A., Pollyana 113 

Evangelista, agradeceu a oportunidade de representar os alunos do curso de Engenharia 114 

Ambiental e Sanitária. Dando sequência à reunião, o presidente passou a palavra à 115 

professora Lilian Ribeiro de Rezende, que fez o relato da apreciação da proposta de 116 

minuta de convênio com o IFG, item deslocado da reunião anterior do CD para esta 117 

reunião. A professora lembrou que o relato já estava inserido no processo SEI relativo a 118 

essa reunião e relembrou que, inicialmente, a proposta do IFG era muito aberta, deixava 119 

algumas brechas e que era necessário criar um grupo de trabalho para analisar o 120 

convênio. Tal grupo foi composto no início do semestre do ano passado pela própria 121 

professora Lilian, pelo professor Paulo Scalize e pela técnica de laboratório Nayara 122 

Rezende, representantes da EECA, e os professores João Carlos de Oliveira e Cláudio 123 

Marra, representantes do IFG. A demanda, recordou a profa. Lilian, foi criada pelo pró-124 

reitor do IFG, prof. Paulo Francinetti. Assim, após reuniões mensais, houve sugestão de 125 

alterações na minuta e inserção de mais um anexo. A seguir, o prof. Maurício abriu 126 

espaço para discussão e o professor Oswaldo Cascudo lembrou a importância desse 127 

convênio, que reúne duas instituições importantes no estado de Goiás, colocando-se 128 

favorável à minuta, para a qual ele sugeriu três correções gramaticais. A seguir, o 129 

presidente colocou em votação o parecer da professora Lilian, o qual teve 43 votos 130 

favoráveis, 4 abstenções e 1 voto contrário. Passando para o próximo item da pauta, o 131 

professor Joel Roberto Guimarães leu, de uma vez, os pareceres favoráveis a respeito 132 

dos planos de trabalho de 2022 dos professores Danilo Duarte Costa e Silva, Juliana 133 

Dorn Nóbrega e Raviel Eurico Basso. Após a leitura, o presidente colocou os três 134 

pareceres em votação, os quais foram aprovados por 45 votos favoráveis e 4 abstenções. 135 

Logo em seguida, a professora Lilian Rezende leu o parecer favorável a respeito do 136 

plano de trabalho 2022 da professora Laís Roberta Galdino de Oliveira, o qual foi 137 

aprovado por 45 votos favoráveis e 2 abstenções. Por fim, a professora Sylvia Regina 138 

Mesquita de Almeida leu o parecer favorável ao plano de trabalho 2022 do professor 139 

Arthur Álax de Araújo Albuquerque, o qual foi aprovado pelo conselho por 44 votos 140 

favoráveis e 2 abstenções. O presidente agradeceu a contribuição de cada relator. No 141 



item 5, apreciação do projeto de ensino coordenado pelo professor Ademir Aparecido 142 

do Prado, constante em processo SEI n. 23070.064421/2021-73, a relatora, profa. Renata 143 

Médici Frayne Cuba, leu parecer favorável, o qual foi aprovado por 47 votos a favor e 144 

2 abstenções. A professora Renata Médici também lembrou que projetos de ensino 145 

podem ser cadastrados e enviados a qualquer momento, em período contínuo. Em 146 

seguida, o presidente pediu inclusão de pauta referente ao processo de progressão da 147 

professora Andrielli Morais de Oliveira, a pedido do prof. Enio Pazini Figueiredo. Após 148 

consulta ao conselho, o presidente passou a palavra ao professor Enio, membro da CAD, 149 

que leu seu parecer favorável à progressão da interessada. Sendo posto em votação, o 150 

parecer recebeu 47 votos favoráveis e 2 abstenções. O prof. Maurício pediu ao servidor 151 

Ricardo Sena que avisasse a todos os membros da CAD sobre a importância de assinar, 152 

em tempo ágil, o relatório do prof. Enio. Por fim, o presidente cedeu a palavra aos 153 

conselheiros e a professora Sylvia Regina levantou uma dúvida, já que ela percebeu que, 154 

no Sigaa, é possível inserir projeto de ensino para monitoria, mas não projeto de ensino 155 

que não esteja ligado à monitoria, ou seja, ligado a outras atividades. A professora 156 

Renata Frayne informou que entraria em contato com a Prograd para obter essa resposta 157 

e a divulgaria posteriormente entre todos os docentes da Unidade. Em seguida, a 158 

professora Sylvia Regina informou que, devido à mudança no Sigaa, não conseguiu 159 

encontrar os Radocs dos anos anteriores dos docentes da EECA, uma preocupação 160 

relacionada à manutenção do banco de alocação de vagas. O prof. Maurício, então, disse 161 

que baixaria e enviaria todos os Radocs que a professora precisasse. O aluno Thyago 162 

Paixão perguntou ao presidente se havia alguma novidade sobre a Comissão do Plano 163 

Diretor criada no final de 2020. O professor informou que houve uma paralisação das 164 

atividades da comissão pois a UFG se encontra sem recursos. O aluno sugeriu que a 165 

comissão voltasse às atividades para que seja feito o planejamento e posterior busca de 166 

recursos. O presidente concordou com o aluno e disse que irá viabilizar a continuidade 167 

dos trabalhos da comissão, que pode envolver, por exemplo, a implantação do IpêLab 168 

sob coordenação da prof. Sylvia Regina, cuja área coberta pode servir como espaço de 169 

descanso dos alunos da EECA. O prof. Carlos Alberto apresentou dúvida sobre os 170 

documentos inseridos no processo da corrente reunião e a impossibilidade de assinar as 171 

atas em PDF. O prof. Maurício disse que isso vai ser feito via despacho referente ao 172 

número da ata inserida em PDF e a profa. Lilian lembrou da necessidade de todos 173 

assinarem esse documento. A servidora Alexandra foi designada para inserir o despacho 174 

referente às atas para que todos os servidores da unidade assinem. Não havendo mais 175 

manifestações, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, 176 

para constar, eu, Ricardo Sena Coutinho, Técnico em Assuntos Educacionais da EECA, 177 

lavrei a presente ata que, se julgada conforme, será assinada por todos os presentes.   178 


