
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 04.11.2022

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na Sala1
6, Bloco B da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, reuniu-se2
ordinariamente o Conselho Diretor, sob a presidência da Diretora Profa. Karla3
Emmanuela Ribeiro Hora, para apreciação das pautas constantes da convocação4
previamente expedida. Presentes à reunião, os conselheiros docentes: Ademir5
Aparecido do Prado, André Luiz Bortolacci Geyer, Ariovaldo Fernandes de Almeida,6
Arthur Álax de Araújo Albuquerque, Carlos Alberto Lauro Vargas, Daniel de Lima7
Araújo, Dario Queija de Siqueira, Eder Carlos Guedes dos Santos, Edgar Bacarji,8
Emiliano Lobo de Godoi, Enio José Pazini Figueiredo, Eraldo Henriques de Carvalho,9
Frederico Martins Alves da Silva, Gilson de Farias Neves Gitirana Junior, Giovana10
Carla Elias Fleury, Humberto Carlos Ruggeri Junior, Hugo José Ribeiro, Janes Cleiton11
Alves de Oliveira, Joel Roberto Guimarães Vasco, José Vicente Granato de Araújo,12
Juliana Dorn Nóbrega, Karla Alcione da Silva Cruvinel, Karla Emmanuela Ribeiro13
Hora, Katia Alcione Kopp, Laís Roberta Galdino de Oliveira, Márcia Maria dos Anjos14
Mascarenha, Márcio Belluomini Moraes, Maria Carolina Gomes de Oliveira15
Brandstetter, Maurício Martines Sales, Nora Katia Saavedra del Aguila Hoffmann,16
Oswaldo Cascudo Matos, Paulo Sérgio Scalize, Raviel Eurico Basso, Renata Machado17
Soares, Renata Médici Frayne Cuba, Renato Resende Angelim, Ricardo Prado Abreu18
Reis, Sandra Garcia Gabas, Saulo Bruno Silveira e Souza, Simone Costa Pfeiffer,19
Tatiana Gondim do Amaral, Tule César Barcelos Maia, Ulisses Guimarães Ulhôa,20
Wellington Nunes de Oliveira, Zenon José Guzmán Nuñes Del Prado; técnicos-21
administrativos: Alexandra Alves de Oliveira, Guilherme Aires Rodrigues, João22
Carneiro de Lima Júnior, Karolayne Peres de Melo, Ricardo Sena Coutinho e Tiago de23
Sousa Martins; e a representante discente: Ingrid Karoline Neres Dias. Justificaram a24
ausência os docentes Alberto Vilela Chaer, Francisco Javier Cuba Teran, Lilian25
Ribeiro de Rezende e Klebber Teodomiro Martins Formiga. Verificado o quórum26
regimental, a presidente, Profa. Dra. Karla Emmanuela Ribeiro Hora, iniciou a reunião27
pedindo aos conselheiros e conselheiras que assinassem a lista de presença no processo28
SEI n. 23070.059787/2022-10. A seguir, a direção passou à leitura da ata da reunião29
do CD de 02/09/2022, a qual foi aprovada por unanimidade, sem nenhum pedido de30
correção ou alteração. Nos informes gerais, a Direção falou sobre a estreia da sala de31
acolhimento organizada pelos servidores Kamyla Aparecida Gomes Machado e32
Ricardo Sena Coutinho, que iniciará suas atividades em 11/11/2022, com um evento33
em que haverá uma palestra sobre saúde mental. Falou também sobre as reformas do34
centro de convivência dos alunos e do Mini-Auditório da EECA, ambas em estado35
avançado. Falou ainda sobre a cancela que dá acesso à Quadra das Engenharias pela 5ª36
Avenida, a qual começará a funcionar em 09/11/2022. Solicitou a inclusão de dois37
itens de pauta: parecer sobre um projeto de extensão e outro sobre um projeto de38
pesquisa, sendo o pedido aprovado por unanimidade. A seguir, a professora Maria39
Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter e o professor Humberto Carlos Ruggeri40
Junior, coordenadores, respectivamente, dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia41
Ambiental e Sanitária, falaram sobre a relação de retenção de discentes nas disciplinas42
ofertadas pelos cursos, das datas importantes do calendário acadêmico, como o43
CONPEEX, quando é permitido aos professores ministrarem aulas normalmente44
durante a realização do evento, e sobre os jogos da Copa em novembro e dezembro,45



nos quais, segundo orientação da Prograd, os docentes podem dispensar os alunos,46
desde que reponham posteriormente essas aulas, preferencialmente de forma47
presencial. A Coordenação de Graduação falou ainda sobre a importância da48
regulamentação das viagens e visitas técnicas/de campo realizadas na Unidade, até49
para garantir a segurança dos discentes, já cobertos no caso de visitas nas quais o50
transporte é feito por meio de veículo oficial da UFG dirigido por motoristas ligados à51
instituição, mas não em outros casos, o que demanda a viabilização da assinatura de52
um termo de compromisso pelo aluno e a oferta de um seguro. Em seguida, a Direção53
passou a palavra ao presidente da Comissão Interna de Saúde do Servidor (CISSP),54
prof. Carlos Alberto Lauro Vargas, que avisou sobre a campanha contra a dengue que55
está sendo promovida pela Comissão, que conta com empenho e colaboração de todos.56
O professor mostrou imagens de lugares vulneráveis à criação de focos de mosquitos57
da dengue e pediu para os servidores identificarem os materiais acumulados em área58
aberta, os quais serão posteriormente recolhidos pelo Seinfra, caso não haja dono. A59
professora Juliana Dorn Nóbrega, também membro da CISSP, informou sobre a60
necessidade de recomposição da Comissão para o biênio 2022-2024. Dessa forma, os61
professores Laís Roberta Galdino de Oliveira e Eraldo Henriques de Carvalho e a62
técnica administrativa Alexandra Alves de Oliveira se dispuseram a formar a nova63
composição da CISSP. A seguir, o professor Carlos Alberto Lauro Vargas, como64
presidente da Comissão de Capacitação e Qualificação da EECA, leu o parecer65
favorável ao pedido de afastamento do docente Gilson de Farias Neves Gitirana Junior66
para Intercâmbio com o grupo de pesquisa em Solos Não Saturados da University of67
Ottawa, no Canadá, pelo período de 25/09/2023 a 23/12/2023. O parecer foi aprovado68
por unanimidade. Em seguida, o servidor Ricardo Sena Coutinho, membro da69
Comissão de Capacitação e Qualificação da EECA, leu o parecer favorável à70
aprovação do relatório final do mestrado da servidora Kamyla Aparecida Gomes71
Machado, constante em processo SEI n. 23070.005851/2020-72. O parecer foi72
aprovado por unanimidade. A Presidente passou, então, à leitura dos ad referendum, a73
saber: 1. Parecer favorável ao Acordo Específico de Intercâmbio Discente entre a74
Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG e o Instituto Técnico Superior da75
Universidade de Lisboa; 2. Parecer favorável do professor Wellington Nunes de76
Oliveira ao projeto de extensão intitulado "Engenharia como Instrumento de77
Transformação Socioambiental", coordenado pelo professor Denílson Teixeira, com78
duração de 16/09/2022 a 16/09/2024; 3. Parecer favorável ao projeto de pesquisa79
intitulado Sedimentação de Reservatórios no Cerrado (Código: PI06425-2022),80
coordenado pelo professor Klebber Teodomiro Martins Formiga, com duração de81
02/09/2022 a 02/09/2027; 4. Parecer favorável do professor Renato Resende Angelim82
ao projeto de extensão intitulado "Educação Ambiental em Ação", coordenado pela83
professora Katia Alcione Kopp, com duração de 12/09/2022 a 31/12/2026; 5. Parecer84
favorável da Comissão da Avaliação de Monitoria da EECA aos planos de trabalhos85
de monitoria apresentados pelos docentes da EECA para o período 2022/2 e os86
respectivos projetos de ensino aos quais se encontram vinculados, por área; 6. Parecer87
favorável do professor Zenon Jose Guzman Del Prado ao cadastro do grupo de88
pesquisa "Ligações para Estruturas Pré-Moldadas de Concreto e para Estruturas Mistas89
Aço-Concreto", coordenado pelo professor Daniel de Lima Araújo, considerando que90
atende os requisitos exigidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG; 7.91
Parecer favorável da professora Karla Alcione da Silva Cruvinel à prorrogação por92
cinco meses da turma iniciada em 2021 do Curso de Especialização em Engenharia de93



Segurança do Trabalho, para que seu encerramento ocorra em 28 de fevereiro de 2023;94
8. Parecer favorável dos chefes de departamento das áreas de Construção Civil,95
Estruturas, Gestão e Geomática, Hidráulica e Saneamento e Geotecnia da EECA aos96
planos de ensino dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental e Sanitária97
da Escola de Engenharia Civil e Ambiental, referente ao semestre 2022-1; 9. Parecer98
favorável dos chefes de departamento das áreas de Construção Civil, Estruturas,99
Gestão e Geomática, Hidráulica e Saneamento e Geotecnia da EECA aos planos de100
ensino dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental e Sanitária da Escola101
de Engenharia Civil e Ambiental, referente ao semestre 2022-2. Votados em bloco,102
todos os pareceres forma aprovados por unanimidade. Em seguida, a Presidente passou103
à avaliação dos processos de progressão/promoção da Unidade. A pedido do relator,104
professor Klebber Teodomiro Martins Formiga, o professor Maurício Martines Sales105
leu o parecer favorável da CAD referente ao processo SEI n. 23070.043552/2022-06,106
relativo à progressão do professor Denilson Teixeira; e o parecer favorável ao107
processo SEI n. 23070.043435/2022-34, relativo à promoção do professor Saulo108
Bruno Silveira e Souza, os quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida,109
passou-se à inclusão das pautas: o professor Wellington de Oliveira Nunes leu o110
parecer favorável ao projeto de extensão intitulado “Desentulho - Desenvolvimento111
de Estratégias Sustentáveis para Entulhos”, coordenado pelo professor Eder Carlos112
Guedes dos Santos, pelo período de 07/11/2022 a 06/11/2024; o professor Zenon113
José Guzman Del Prado leu o parecer favorável à prorrogação do projeto de114
pesquisa intitulado “Desempenho de Ferramentas Digitais nos Procedimentos de115
Elaboração da Pesquisa: o Caso do Software Idea Puzzle”, coordenado pelo116
professor Denilson Teixeira, com o novo período de finalização passando de117
30/10/2022 para 30/10/2023. Ambos os pareceres foram aprovados por118
unanimidade. Por fim, a presidente cedeu a palavra aos conselheiros: o professor119
Emiliano Lobo de Godoi convidou todos os presentes para participarem do plantio120
de 10 mudas dentro do evento Virada Ambiental, no dia 21/11/2022, às 9 horas, na121
Quadra das Engenharias; e a professora Maria Carolina Gomes de Oliveira122
Brandstetter falou da chapa “União, Compromisso e Gestão”, na qual ela é123
candidata à Direção e o professor Humberto Carlos Ruggeri Junior à vice-direção124
da EECA, para o mandato 2023 a 2027, cuja eleição acontecerá nos dias 28 e125
29/11/2022. Não havendo mais manifestações, a presidente agradeceu a presença de126
todos e encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, Ricardo Sena Coutinho, Técnico127
em Assuntos Educacionais da EECA, lavrei a presente ata que, se julgada conforme,128
será assinada por todos os presentes.129


