ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 06.04.2018.
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Aos seis dias do mês de abril 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, Eraldo Henriques de Carvalho, Frederico Martins
Alves da Silva, Gilson de Farias Neves Gitirana Junior, Helena Carasek
Cascudo, Hugo José Ribeiro, Humberto Carlos Ruggeri Junior, Janes Cleiton
Alves de Oliveira, Joel Roberto Guimarães Vasco, José Vicente Granato de
Araújo, Karla Emmanuela Ribeiro Hora, Klebber Teodomiro Martins Formiga,
Lilian Ribeiro de Rezende, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, Maurício
Martines Sales, Nilson Clementino Ferreira, Nora Katia Saavedra del Aguila
Hoffmann, Oswaldo Cascudo Matos, Paulo Sérgio Scalize, Renato Resende
Angelim, Ricardo Prado Abreu Reis, Saulo Bruno Silveira e Souza, Simone
Costa Pfeiffer, Sylvia Regina Mesquita de Almeida, Tule César Barcelos Maia,
Ulisses Guimarães Ulhôa, Wellington Nunes de Oliveira, Zenón José Guzmán
Nuñel del Prado, os técnicos-administrativos Guilherme Aires Rodrigues,
Kamyla Aparecida Gomes, Pedro Henrique Moreira Cruvinel, Ricardo Sena
Coutinho e os representantes estudantis Geber Mendonça, Thyago César
Rodrigues Paixão e Vitória Vilas Boas Brandão Costa. Justificaram ausência os
professores Eder Carlos Guedes dos Santos, Emiliano Lobo de Godoi, Ênio José
Pazini Figueiredo, Francisco Javier Cuba Teran, Giovana Carla Elias Fleury,
Marcus André Siqueira Campos, Maria Carolina Gomes de Oliveira
Brandstetter, Renata Machado Soares, Renata Medici Frayne Cuba e Tatiana
Gondim do Amaral. Verificado o “quorum” regimental, o Presidente passou a
palavra à professora Lara Guerreiro, representante do INPI, que falou aos
conselheiros sobre a importância da propriedade intelectual para os professores e
alunos. Em seguida, o Presidente falou aos conselheiros sobre a festa dos
egressos da Escola, o balanço foi positivo e o Presidente agradeceu o apoio da
Agremiação Politécnica. Foi feita uma homenagem às turmas que fizeram 25 e
50 anos de formados. Compareceram ex-diretores, ex-professores e o reitor.
Ficou acertado que a festa dos egressos acontecerá no primeiro sábado após o
dia 16/03 de cada ano. Dando seguimento à reunião, o Presidente informou que
já teve início o registro de faltas dos docentes no SIGAA. Os registros vão direto
para a Direção que avaliará se o docente tem justificativa ou não para a falta e o
Presidente pediu o apoio dos conselheiros discentes para divulgarem junto aos
alunos que eles devem especificar melhor nos comentários dando informações
concretas. Aos docentes, o Presidente pediu para comunicarem pelo SIGAA
quando souberem que faltarão alguma aula. Ainda com a palavra, o Presidente
informou, a pedido do professor Emiliano Lobo de Godo que a Rádio Sagres –
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730 AM – cedeu espaço de meia hora na programação para a EECA falar sobre
assuntos ambientais. A partir do dia 08/05, sempre na segunda terça-feira de
cada mês as entrevistas serão transmitidas e os professores e alunos que
quiserem usar o espaço disponibilizado podem procurar o professor Denilson
Teixeira que é o responsável pela pauta e pela fonte. Em seguida, o Presidente
informou que recebeu um ofício do CREA solicitando nome de um profissional
de Engenharia para receber honraria junto ao Conselho. Contudo, o ofício
chegou dois dias depois da data limite para a indicação e, por isso, o Presidente
solicitou aos conselheiros que já se preparem para indicarem nomes para a
próxima premiação já que ela acontece anualmente. Ainda com a palavra, o
Presidente informou aos conselheiros a distribuição orçamentária da EECA,
sendo 72.000,00 de custeio e 16.000,00 de capital. Por isso, serão priorizadas
compras até dia 17/04, já que os pedidos de compra devem ser inseridos no
sistema. Dando seguimento à reunião, o Presidente informou aos conselheiros
que o Fundo Local da EECA era um montante em torno de 320.000,00. Segundo
a PROAD, a verba tem que ser usada anualmente e não funcionar em forma de
poupança como estava sendo feito. Atualmente a EECA não tem esse valor
disponível, foi confiscado e a comissão de orçamento está tentando agilizar no
CEGEF prioridades estruturantes para mostrar à Reitoria a importância desse
valor para a EECA. A discussão está em andamento e as informações serão
trazidas nas reuniões do conselho. Em seguida, o Presidente colocou em
discussão e votação as atas dos dias 02/02/2018 e 02/03/2018. A ata de fevereiro
precisou de muitas alterações e foi retirada de pauta para voltar em próxima
reunião. A ata de março foi aprovada por unanimidade, com as devidas
alterações. Dando seguimento à reunião, o Presidente passou às homologações
dos ad referendum da Direção. Primeira, ação de extensão intitulada
“Consultoria em Planos, Edificações e Instalações”, com participação do
professor da EECA, Janes Cleiton de Oliveira Alves, coordenada pela professora
Simone Gonçalves Sales Assunção, da Escola de Agronomia da UFG. Em
votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. Segunda, transferência
do aluno Juan Simon Torres, da USP, para o curso de Engenharia Civil da
EECA de acordo com o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PECG). Em votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. Terceira,
transferência da aluna Alina Hambeleleni Mwadina, da Federal de Rondônia,
para o curso de Engenharia Civil da EECA de acordo com o Programa de
Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G). Em votação, a homologação foi
aprovada por unanimidade. Quarta, parecer do Núcleo Docente Estruturante
(NDE), composto pelos professores Saulo Bruno Silveira e Souza (Presidente),
Carlos Alberto Lauro Vargas, Ênio José Pazini Figueiredo, Janes Cleiton Alves
de Oliveira, Karla Alcione da Silva Cruvinel e Nilson Clementino Ferreira, que
indeferiu pedido de quebra de requisitos e recursos de inscrição em disciplina
dos alunos Matheus Epifânio (processo nº 23070.104751/2018-22) e Arthur
Guimarães Rézio (processo nº 23070.104750/2017-88). Em seguida, a palavra
foi dada ao professor Eraldo Henriques de Carvalho, que relatou o processo de
estágio probatório do professor Eder Carlos Guedes dos Santos, referente ao ano
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de 2017. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por
unanimidade. O Presidente leu o parecer do professor Ênio José Pazini
Figueiredo referente ao processo de promoção por avaliação de desempenho, de
Adjunto nível 4 para Associado nível 1, da professora Maria Carolina Gomes de
Oliveira Brandstetter. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado
por unanimidade. Em seguida, o professor Klebber Teodomiro Martins Formiga
relatou o processo de progressão por avaliação de desempenho do professor
Francisco Javier Cuba Teran, de Adjunto nível 3 para nível 4. O parecer do
relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Ainda com a
palavra, o professor Klebber Teodomiro relatou processo de progressão por
avaliação de desempenho do professor Renato Resende Angelim, de Adjunto
nível 3 para nível 4. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado
por unanimidade. A palavra foi dada à professora Karla Emmanuela Ribeiro
Hora que relatou os projetos de extensão. O parecer da relatora foi
favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. (Não tive acesso aos
títulos dos projetos). A palavra continuou com a professora Simone Costa
Pfeiffer, que leu parecer da relatora, professora Karla Emmanuela Ribeiro Hora
– que se ausentou para ministrar aula – referente ao projeto de Especialização
em Saúde e Saneamento Ambiental em EAD. O parecer da relatora foi favorável
e, em votação, aprovado por unanimidade. Em seguida a palavra foi dada à
professora Lilian Ribeiro de Rezende que solicitou autorização para afastamento
para participação no evento 5th International Conference on Road and Rail
Infrastructure, em Zadar, na Croácia, no período de 15 a 21 de maio de 2018.
Em votação, a solicitação da professora foi aprovada por unanimidade. Dando
seguimento à reunião, o Presidente solicitou a indicação de nomes para
comporem a comissão para pontuar os RADOCs do ano de 2017. Após
discussão, a comissão ficou assim composta: Sylvia Regina Mesquita de
Almeida (Presidente), Denilson Teixeira, Renata Machado Soares e Simone
Costa Pfeiffer, sendo que os nomes foram aprovados por unanimidade. Em
seguida, o Presidente solicitou a indicação de nomes para comporem a comissão
para estabelecer critérios de aplicação de recursos financeiros da Unidade. Após
discussão, o conselho, por unanimidade, referendou a comissão anterior, assim
composta: Maurício Martines Sales (Presidente), Eraldo Henriques de Carvalho,
Geber Mendonça, Oswaldo Cascudo Matos, Paulo Sérgio Scalize, Saulo Bruno
Silveira e Souza e Sylvia Regina Mesquita de Almeida. Em seguida, a palavra
foi dada ao professor Carlos Alberto Lauro Vargas que relatou parecer da
comissão de Plano Anual de Capacitação da EECA. O parecer da comissão foi
aprovado por unanimidade após as alterações propostas pelos conselheiros. O
Presidente passou à indicação de presidente/conselheiro para compor a
CAD/EECA. Após discussão, por unanimidade, o professor Eraldo Henriques de
Carvalho foi escolhido presidente e os professores Maurício Martines Sales e
Edgar Bacarji passaram a fazer parte da CAD. Ainda com a palavra, o
Presidente solicitou indicação de um conselheiro para compor a CAEX e, após
discussão, ficou decidido, por unanimidade, que o professor Renato Resende
Angelim será o titular e a professora Karla Emmanuela Ribeiro Hora a suplente.
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O Presidente solicitou, ainda, a indicação de um conselheiro para representar a
EECA na Comissão de Bibliotecas da UFG. Após discussão, foram indicados,
por unanimidade, os nomes dos professores Carlos Alberto Lauro Vargas
(Titular) e Francisco Javier Cuba Teran (Suplente). Em seguida, o Presidente
passou à apreciação do pedido de redistribuição do professor Alexandre Kepler
Soares para a UnB. A palavra foi dada ao professor Alexandre Kepler, que
explicou aos conselheiros o motivo da solicitação. Em discussão, os
conselheiros ressaltaram o profissionalismo do professor Alexandre Kepler, e
seu pedido por aprovado por aclamação. A palavra foi dada à professora Sylvia
Regina Mesquita de Almeida, que relatou a solicitação do professor Hugo José
Ribeiro de afastamento para concluir Doutorado. O parecer da relatora foi
favorável, ela destacou que o afastamento do professor é de total interesse da
EECA e se enquadra nas excepcionalidades do afastamento mesmo em estágio
probatório uma vez que ele tomou posse com o Doutorado em andamento. Em
votação, o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. A palavra foi dada
ao professor Humberto Carlos Ruggeri Junior, que relatou os planos de trabalho
de 2018 dos professores Hugo José Ribeiro e Wellington Nunes de Oliveira. O
parecer do relator foi favorável aos planos e, em votação, aprovado por
unanimidade. Dando seguimento à reunião, a comissão sobre a chefia dos
laboratórios apresentou parecer afirmando que a escolha da chefia deve ser do
Diretor, uma vez que é cargo de confiança. Em votação, o parecer da comissão
foi aprovado por unanimidade. A palavra foi dada à professora Sylvia Regina
Mesquita de Almeida, que relatou a solicitação de prorrogação de projeto de
pesquisa do professor Klebber Teodomiro Martins Formiga, intitulado
“Monitoramento de Recursos Hídricos Superficiais”. O parecer da relatora foi
favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra, a
professora Sylvia Regina Mesquita relatou a solicitação de aprovação do projeto
de pesquisa intitulado “Estudo da durabilidade e do comportamento de materiais
cimentícios produzidos com resíduos de silício metálico”, coordenado pela
professora Andrielli Morais Oliveira. O parecer da relatora foi favorável e, em
votação, aprovado por unanimidade. A professora Sylvia Regina relatou também
a aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Conforto térmico, eficiência
energética e quantificação de emissões de CO2 no ambiente construído goiano”,
coordenado pela professora Karla Emmanuela Ribeiro Hora. O parecer da
relatora foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Para finalizar, a
professora Sylvia Regina relatou a aprovação do projeto de pesquisa intitulado
“Modelagem hidro mecânica de solos tropicais não saturados – da
micromecânica à mecânica do contínuo”, coordenado pelo professor Gilson de
Farias Neves Gitirana Junior. O parecer da relatora foi favorável e, em votação,
aprovado por unanimidade. O próximo ponto da pauta é a discussão das
Diretrizes para a Resolução Interna de Professor Voluntário, contudo, pelo
adiantado da hora, foi decidido que esse ponto será transferido para a próxima
reunião, que acontecerá doa 04/05/2018. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, para
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constar, eu, Kamyla Aparecida Gomes, secretária executiva da EECA, lavrei a
presente ata que, se julgada conforme, será assinada por todos os presentes.

