ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 05.10.2018.
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Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às nove horas, no miniauditório
desta Escola, reuniu-se ordinariamente seu Conselho Diretor, sob a presidência do
Diretor Frederico Martins Alves da Silva, para apreciação da pauta constante da
convocação previamente expedida. Presentes à reunião os conselheiros: Ademir
Aparecido do Prado, André Luiz Bortolacci Geyer, Andrielli Morais de Oliveira, Carlos
Alberto Lauro Vargas, Daniel de Lima Araújo, Denilson Teixeira, Eder Carlos Guedes
dos Santos, Edgar Bacarji, Ênio José Pazini Figueiredo, Eraldo Henriques de Carvalho,
Francisco Javier Cuba Teran, Frederico Martins Alves da Silva, Humberto Carlos
Ruggeri Junior, Janes Cleiton Alves de Oliveira, Joel Roberto Guimarães Vasco, José
Vicente Granato de Araújo, Karla Alcione da Silva Cruvinel, Katia Alcione Kopp,
Klebber Teodomiro Martins Formiga, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, Márcio
Belluomini Moraes, Marcus André Siqueira Campos, Maris Carolina Gomes de Oliveira
Brandstetter, Maurício Martines Sales, Nilson Clementino Ferreira, Nora Katia
Saavedra del Aguila Hoffmann, Renata Machado Soares, Renata Medici Frayne Cuba,
Ricardo Prado Abreu Reis, Saulo Bruno Silveira e Souza, Simone Costa Pfeiffer, Sylvia
Regina Mesquita de Almeida, Tule César Barcelos Maia, Wellington Nunes de Oliveira,
Zenón José Guzmán Nuñes del Prado, os técnicos-administrativos Ellen Flávia Moreira
Gabriel, Guilherme Aires Rodrigues, Hugo Lafayete Silva Pimentel, João Carneiro de
Lima Junior, Kamyla Aparecida Gomes, Mateus Mundel Sales, Ricardo Sena Coutinho,
Verônica Segatto e os representantes estudantis Laura Fernanda dos Santos, Marco
Aurélio Machado Jorge e Thyago César Rodrigues Paixão. Justificou ausência o
representante administrativo Pedro Henrique Moreira Cruvinel. Verificado o “quorum”
regimental, o Presidente passou a palavra ao professor Renato Resende Angelim, que
falou aos conselheiros sobre o projeto de extensão, Dia “C” da Ciência, e pediu a
participação de professores e alunos. Dando seguimento à reunião, o Presidente falou
aos conselheiros sobre as principais datas do calendário acadêmico de 2019 e 2020/1. O
início de 2019/1 será dia 13/03 e o término, 18/07; início de 2019/2 será 19/08 e término
21/12 e início de 2020/1 é 16/03. Em seguida, o Presidente falou sobre o Planejamento
de Gastos das Unidades, ele deve ser feito com ideias de valores de mercado no sistema
do governo e será necessário a criação do cargo de técnico de compras. Dando
seguimento à reunião, colocou em discussão e votação a ata do dia 31/08/2018 que, com
as devidas alterações, foi aprovada por unanimidade. A inclusão do planejamento de
2019 na plataforma será em novembro de 2018 e de 2020 entre fevereiro e março de
2019. Em seguida, o Presidente passou à homologação dos ad referendum da Direção.
Primeira, ação de extensão intitulada “Laboratório de Materiais de Construção –
LABMACO”, coordenada pelo professor Edgar Bacarji. Em votação, a homologação
foi aprovada por unanimidade. Segunda, ação de extensão intitulada “Desenvolvimento
de Projeto de Estruturas de Concreto Armado Assistido por Computador – Módulo
Básico”, coordenado pelo professor Janes Cleiton de Oliveira Alves. Em votação, a
homologação foi aprovada por unanimidade. Terceira, ação de extensão intitulada “XIII
SBTA – Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Argamassas, Desempenho,
Sustentabilidade e Inovação”, coordenada pela professora Helena Carasek Cascudo. Em
votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. Quarta, RADOC parcial relativo
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ao semestre 2018/1 do professor Wellington Nunes de Oliveira. Em votação, a
homologação foi aprovada por unanimidade. A palavra foi dada ao professor Klebber
Teodomiro Martins Formiga, que relatou a progressão por avaliação de desempenho do
professor Emiliano Lobo de Godoi, de Adjunto nível 3 para 4, referente ao processo de
número 23070.013139/2018-22. A nota da Direção foi 9,5 (nove vírgula cinco) e o
parecer do relator foi favorável. Em votação, a nota da Direção e o parecer foram
aprovados por unanimidade. A palavra continuou com o professor Klebber Teodomiro,
que relatou a progressão por avaliação de desempenho do professor Denilson Teixeira,
de Adjunto nível 3 para 4, referente ao processo de número 23070.014631/2018-15. A
nota da Direção foi 9,5 (nove vírgula cinco) e o parecer do relator foi favorável. Em
votação, a nota da Direção e o parecer foram aprovados por unanimidade. A palavra foi
dada ao professor Eraldo Henriques de Carvalho, que relatou a progressão do professor
Leonardo Barra Santana de Souza, de Associado Nível 2 para 3, referente ao processo
de número 23070.012385/2018-67. A pontuação do interessado não alcançou a
proporção mínima da CAD e em decorrência disso, o parecer do relator foi contrário.
Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. A palavra foi dada ao professor
Maurício Martines Sales, que relatou a progressão do professor Joel Roberto Guimarães
Vasco, de Adjunto nível a para 2, referente ao processo de número 23070.015367/201837. A nota da Direção foi 9,1 (nove vírgula um) e o parecer do relator foi favorável. Em
votação, a nota da Direção e o parecer foram aprovados por unanimidade. O professor
Maurício Martines relatou, ainda, a progressão por avaliação de desempenho do
professor Alexandre Kepler Soares, de Associado nível 1 para 2, referente ao processo
de número 23070.010545/2018-33. A nota da Direção foi 9,8 (nove vírgula oito) e o
parecer do relator foi favorável. Em votação, a nota da Direção e o parecer foram
aprovados por unanimidade. A palavra foi dada à professora Renata Medici Frayne
Cuba, que falou aos conselheiros sobre a visita que fez na empresa Supremo Ambiental
referente às condições de estágio. Em seguida, o professor Marcus André Siqueira
Campos relatou a solicitação de abertura do curso de Especialização em Perícia,
Auditoria e Licenciamento Ambiental (EPALIC), coordenado pela professora Karla
Alcione da Silva Cruvinel. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado
por unanimidade. A palavra foi dada ao professor Renato Resende Angelim, que relatou
a solicitação de oferta de nova turma do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em
Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos e Líquidos – CERSOL, para o ano
letivo de 2019. O parecer do relator foi favorável e, em votação aprovado por
unanimidade. Em seguida, o professor Ademir Aparecido do Prado relatou a solicitação
de oferta de nova turma do curso de Especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade.
A palavra foi dada ao professor Humberto Carlos Ruggeri Junior, que relatou a
solicitação de oferta de nova turma do curso de Especialização em Projetos de Estruturas
de Concreto. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por
unanimidade. Dando seguimento à reunião, a professora Sylvia Regina Mesquita de
Almeida relatou a solicitação de prorrogação de projeto de pesquisa da professora
Simone Costa Pfeiffer, intitulado “Gerenciamento de resíduos sólidos nas Escolas de
Engenharia da Universidade Federal de Goiás” para 31/10/2019. O parecer da relatora
foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. A palavra foi dada ao professor
Renato Resende Angelim, que relatou a aprovação do projeto de extensão do professor
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Carlos Alberto Lauro Vargas, intitulado “Mini curso de Mecânica das Rochas
(Treinamento Equipe UFG no Rockbowl)”. O parecer do relator foi favorável e, em
votação, aprovado por unanimidade. A palavra continuou com o professor Renato
Resende, que relatou a aprovação do projeto de extensão do professor Francisco Javier
Cuba Teran, intitulado “Avanços tecnológicos em tratamento de águas e águas
residuárias”. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Presidente leu o parecer da professora Karla Emmanuela
Ribeiro Hora referente à aprovação do projeto de extensão do professor Renato Resende
Angelim, intitulado “14 Palestra Milton Vargas (2018)”. O parecer da relatora foi
favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Dando continuidade à reunião, o
professor Renato Resende Angelim leu seu parecer sobre três relatórios finais e um
parcial dos projetos de extensão, a saber: relatório final do projeto intitulado
“Caracterização avançada de materiais asfálticos: dano por fadiga”, coordenado pela
professora Lilian Ribeiro de Rezende. O parecer do relator foi favorável e, em votação,
aprovado por unanimidade. Relatório final do projeto intitulado “Academic Webinar
Series – Probabilistic Modelling for Slope Stability Analysis”, coordenado pelo
professor Gilson de Farias Neves Gitirana Junior. O parecer do relator foi favorável e,
em votação, aprovado por unanimidade. Relatório final do projeto intitulado
“Seminário: Tecnologias verdes: a Engenharia a serviço do meio ambiente”, coordenado
pelo professor Gilson de Farias Neves Gitirana Junior. O parecer do relator foi favorável
e, em votação, aprovado por unanimidade. Relatório parcial do projeto intitulado “Liga
Acadêmica Construção Civil – Pesquisa e Assessoria em Gerenciamento na Construção
Civil”, coordenado pela professora Tatiana Gondim do Amaral. O parecer do relator foi
favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Em Seguida, o Presidente solicitou
nomes de dois representantes da EECA, um docente e um discente, para comporem a
comissão da SEINFRA que tratará do plano diretor da quadra das Engenharias. Após
discussão os nomes do professor Ademir Aparecido do Prado e do aluno Thyago César
Rodrigues Paixão foram indicados e, em votação, aprovado por unanimidade. O
Presidente continuou com a palavra e solicitou a indicação de um conselheiro para a
Coordenação do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. O nome do professor
Humberto Carlos Ruggeri Junior foi indicado e, em votação, aprovado por aclamação.
Ainda com a palavra, o Presidente colocou em votação a solicitação da professora Katia
Alcione Kopp de incluir a Faculdade de Enfermagem no Regulamento Específico do
Curso de Especialização em Saneamento e Saúde Ambiental (CESSA). A solicitação
foi aprovada por unanimidade. Dando seguimento à reunião, o Presidente passou à
apreciação da resolução interna que trata da consulta à comunidade para a nova diretoria
2019/2023, enviada por e-mail para prévia apreciação. O Presidente solicitou à comissão
que onde consta a palavra “eleição” no documento deve haver a expressão “consulta à
comunidade”. Em seguida, ele leu a resolução para todos os conselheiros que solicitaram
destaques em alguns itens, a saber: Artigo 1º, professores Sylvia Regina Mesquita de
Almeida e Ênio José Pazini Figueiredo sugeriram que na redação dos requisitos dos
candidatos apareça Titular, Adjunto e Associado nível 4. O destaque foi incorporado por
consenso. Artigo 2º, professor Maurício Martines Sales solicitou que somente alunos
de pós-graduação stricto sensu participem da votação. O destaque foi incorporado por
consenso. Artigo 3º, o docente Joel Roberto Guimarães Vasco e o técnico Guilherme
Aires Rodrigues apresentaram propostas diferentes: o primeiro pediu que fosse mantido
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os pesos da eleição passada, ou seja, 85% docentes e técnicos e 15% discentes e o
segundo pediu a manutenção do que foi proposto na resolução, 50% para docentes, 30%
para os técnico-administrativos e 20% para os discentes. Após discussão, foi proposta
uma nova proporção, a de 80% para docentes e técnicos e 20% para discentes. Em
votação, a última proposta foi aprovada pela maioria. Artigo 26º, parágrafo 4º, a
professora Márcia Maria dos Anjos Mascarenha propôs que seja 50% dos votantes. Em
votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou a
palavra aos conselheiros e, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu
a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, Kamyla Aparecida
Gomes, secretária executiva da EECA, lavrei a presente ata que, se julgada conforme,
será assinada por todos os presentes.

