
ATA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 06.09.2019. 

 

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas, no 1 

miniauditório desta Escola, reuniu-se ordinariamente seu Conselho Diretor, sob a 2 

presidência do Diretor em exercício Maurício Martines Sales, para apreciação da pauta 3 

constante da convocação previamente expedida. Presentes à reunião os conselheiros: 4 

André Luiz Bortolacci Geyer, Andrielli Morais de Oliveira, Carlos Alberto Lauro 5 

Vargas, Daniel de Lima Araújo, Edgar Bacarji, Ênio José Pazini Figueiredo, Francisco 6 

Javier Cuba Teran, Frederico Martins Alves da Silva, Giovana Carla Elias Fleury, Hugo 7 

José Ribeiro, Humberto Carlos Ruggeri Junior, Joel Roberto Guimarães Vasco, José 8 

Vicente Granato de Araújo, Karla Alcione da Silva Cruvinel, Katia Alcione Kopp, 9 

Klebber Teodomiro Martins Formiga, Lilian Ribeiro de Rezende, Lorena da Silva 10 

Alves, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, Márcio Belluomini Moraes, Marcus André 11 

Siqueira Campos, Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter, Maurício Martines 12 

Sales, Nilson Clementino Ferreira, Nora Katia Saavedra del Aguila Hoffmann, Oswaldo 13 

Cascudo Matos, Paulo Sérgio Scalize, Renata Machado Soares, Renata Medici Frayne 14 

Cuba, Renato Resende Angelim, Ricardo Prado Abreu Reis, Simone Costa Pfeiffer, 15 

Sylvia Regina Mesquita de Almeida, Tatiana Gondim do Amaral, Tule César Barcelos 16 

Maia, Ulisses Guimarães Ulhôa, Wellington Nunes de Oliveira, Zenón José Guzmán 17 

Nuñes del Prado, os técnicos-administrativos Guilherme Aires Rodrigues, Ricardo Sena 18 

Coutinho e os representantes estudantis Caroline Pereira de Andrade, Layane Rodrigues 19 

de Oliveira, Macristopher Henrique Oliveira Santos, Neurielly Ribeiro da Luz e Thyago 20 

César Rodrigues Paixão. Justificaram ausência os professores Ademir Aparecido do 21 

Prado, Alberto Vilela Chaer, Denilson Teixeira, Eraldo Henriques de Carvalho, Gilson 22 

de Farias Neves Gitirana Junior e Saulo Bruno Silveira e Souza. Verificado o “quorum” 23 

regimental, o Presidente informou aos conselheiros que a professora Karla Emmanuela 24 

Ribeiro Hora foi chamada na reitoria para conversar com o grupo que está ocupando o 25 

local, pois os alunos solicitaram a presença de todos os membros da comissão que está 26 

discutindo o Future-se e colocou em discussão e votação a ata da reunião do dia 12 de 27 

julho de 2019, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou aos informes e 28 

destacou a necessidade dos chefes de área solicitarem a todos os professores a 29 

elaboração do horário semanal. A seguir, o Presidente destacou a necessidade de os 30 

técnico-administrativos assinarem a folha de pontos que se encontra na secretaria 31 

administrativa.  Ainda com a palavra, o Presidente fez um registro das atividades que 32 

aconteceram recentemente na EECA, a saber: Semana Pedagógica; Mesa Redonda 33 

Future-se e a palestra Um Novo Olhar para o Ensino e a Aprendizagem com a professora 34 

Verônica Branco, da Universidade Federal do Ceará – UFC. Dando sequência à reunião, 35 

o Presidente informou que os assuntos para a pauta da reunião do CD, bem como os 36 

pareceres que serão lidos, devem ser enviados com antecedência, respeitando a data 37 

indicada no e-mail que a secretaria expede com a solicitação dos temas a fim de facilitar 38 

a organização da pauta, da reunião e visando a necessidade de transparência, uma vez 39 

que as pautas e a as atas são disponibilizadas no site da Escola. A palavra continuou com 40 

o presidente, que passou aos conselheiros os informes da reunião com o pró-reitor de 41 

Finanças, a previsão é de desbloqueio de verbas nos próximos dois meses, 42 

provavelmente no início de outubro. Em seguida, informou, devido à ausência dos 43 

representantes da segurança da UFG, em decorrência da ocupação da reitoria, que a 44 

partir do dia 11/09 não haverá mais funcionários terceirizados nas guaritas de entrada 45 



da quadra das Engenharias nem responsáveis pela entrega das chaves no Centro de Aulas 46 

E. A entrega das chaves nos períodos matutino e vespertino será feita por servidores da 47 

EECA e da EMC e no período noturno haverá um agente que se responsabilizará pelo 48 

fechamento das salas. Todos os professores deverão instalar o aplicativo Minha UFG 49 

para deixar registrada a solicitação de fechamento das salas. Em seguida, a palavra foi 50 

dada à professora Liana Jayme Borges, da PROEC, que falou aos conselheiros sobre o 51 

Conpeex. Na 16ª edição, que acontecerá no período de 16 a 23 de outubro, as aulas não 52 

serão dispensadas, mas a professora solicitou que não haja atividades avaliativas. Dando 53 

continuidade à reunião, o Presidente informou aos conselheiros que o regimento do uso 54 

dos laboratórios está na fase final e o próximo passo será a divulgação. Em seguida, o 55 

Presidente apresentou aos conselheiros a nova forma de fazer o inventário patrimonial, 56 

via aplicativo. Os professores e os técnicos serão responsáveis pela realização do 57 

inventário, que tem dois meses para ser concluído. Dando seguimento à reunião, a 58 

professora Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter falou aos conselheiros sobre 59 

a semana de planejamento pedagógico e pediu que os docentes preencham a planilha de 60 

autoavaliação 2019/1. Ainda com a palavra, a professora Maria Carolina solicitou a 61 

recomposição do NDE da Engenharia Civil. Após a indicação dos nomes e discussão, o 62 

Núcleo Docente Estruturante, aprovado por unanimidade, ficou assim composto: Maria 63 

Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter, Humberto Carlos Ruggeri Junior, Saulo 64 

Bruno Silveira e Souza, Nilson Clementino Ferreira, Janes Cleiton Alves de Oliveira, 65 

Marcus André Siqueira Campos e Carlos Alberto Lauro Vargas. A palavra foi dada aos 66 

representantes do centro acadêmico, que informaram aos conselheiros que dia 11 de 67 

setembro acontecerá a Sorvetada resíduo zero, no hall do bloco A, das 12h às 17h, com 68 

ingresso a 10,00 e solicitou a todos ajuda na divulgação do evento. Informaram também 69 

que o Congresso de Engenharia e Tecnologia (CET) acontecerá no período de 8 a 10 de 70 

outubro. Falaram sobre a Semana das Ligas Acadêmicas (SeLiga) e apresentaram o novo 71 

diretor geral das ligas das Engenharias Civil e Ambiental e Sanitária, Macristopher 72 

Henrique Oliveira Santos. Em seguida, o Presidente passou à homologação dos ad 73 

referendum, a saber: projeto de extensão intitulado “Recuperação da área degradada por 74 

processos erosivos instalados nas margens do Córrego Abel/Basílio no Setor de Santo 75 

Hilário em Goiânia-GO”, coordenado pelo professor Maurício Martines Sales, com 76 

validade de 12 meses; plano de trabalho 2019 da Comissão Interna de Saúde e Segurança 77 

do Servidor Público CISSP EECA/EMC; parecer favorável do relator, professor Nilson 78 

Clementino Ferreira referente à aprovação do projeto de extensão do professor Eder 79 

Carlos Guedes dos Santos intitulado “Degradação de geossintéticos em estruturas de 80 

solo reforçado (ESR) construídas com resíduos de construção e demolição reciclados 81 

(RCD-R). Todos os ad referendum foram aprovados por unanimidade. A palavra foi 82 

dada ao professor Paulo Sérgio Scalize, que solicitou afastamento para participar do 83 

XXIII Congreso Chileno de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, no período de 14 a 19 de 84 

outubro de 2019, em Santiago, no Chile. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 85 

Ainda com a palavra, o professor Paulo Sérgio solicitou, também, autorização para 86 

afastamento, no período de 24 de novembro a 05 de dezembro de 2019, para participar 87 

de projeto de pesquisa na Universidade da Beira Interior e no International Congresso n 88 

Engineering – Engineering for Evolution (ICEUBI2019), em Covilhã, Portugal. A 89 

solicitação foi aprovada por unanimidade. A palavra foi dada ao professor Renato 90 

Resende Angelim, que relatou o projeto de extensão do professor Emiliano Lobo de 91 

Godoi, intitulado “Virada ambiental”. O parecer do relator foi favorável e, em votação, 92 

aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra, o professor Renato Angelim relatou o 93 



projeto de extensão do professor José Vicente Granato de Araújo, intitulado “Liga 94 

Acadêmica de Hidráulica e Saneamento”. O parecer do relator foi favorável e, em 95 

votação, aprovado por unanimidade. Em seguida, a palavra foi dada ao professor Edgar 96 

Bacarji relatou o processo de progressão por avaliação de desempenho de Adjunto nível 97 

1 para nível 2 do professor Janes Cleiton Alves da Silva, referente ao processo de 98 

número 23070.023174/2013-45. O parecer do relator foi favorável e a nota da Direção 99 

igual a 10,0 (dez). Em votação, o parecer do relator e a nota da Direção foram aprovados 100 

por unanimidade. A palavra continuou com o professor Edgar, que relatou o processo 101 

de aceleração da promoção do professor Ariovaldo Fernandes de Almeida, de Assistente 102 

nível 1, classe B para Adjunto, nível 1, Classe C, referente ao processo de número 103 

23070.018023/2019-61. O parecer do relator foi favorável e a nota da Direção igual a 104 

9,6 (nove vírgula seis). Em votação, o parecer e a nota da Direção foram aprovados por 105 

unanimidade. Dando seguimento à reunião, a palavra foi dada ao professor Klebber 106 

Teodomiro Martins Formiga, que relatou o processo de estágio probatório parcial, 107 

referente ao 2º semestre de 2018, do professor Hugo José Ribeiro, de acordo com o 108 

processo de número 23070.103142/2017-56. O parecer do relator foi favorável e a nota 109 

da Direção igual a 8,4 (oito vírgula quatro). Em votação, o parecer e a nota da Direção 110 

foram aprovados com maioria dos votos. A palavra foi dada ao professor Ênio José 111 

Pazini Figueiredo, que relatou o processo de estágio probatório parcial, referente ao ano 112 

de 2018, da professora Andrielli Morais de Oliveira, de acordo com o processo de 113 

número 23070.021707/2018-69. O parecer do relator foi favorável e a nota da Direção 114 

igual a 8,7 (oito vírgula sete). Em votação, o parecer e a nota da Direção foram 115 

aprovados por unanimidades. Em seguida, o Presidente relatou o processo de progressão 116 

por avaliação de desempenho do professor Gilson de Faria Neves Gitirana Junior, de 117 

Associado nível 3 para nível 4, referente ao processo de número 23070.021665/2019-118 

47. O parecer do relator foi favorável e a nota da Direção igual a 9,6 (nove vírgula seis). 119 

Em votação, o parecer do relator e a nota da Direção foram aprovados por unanimidade. 120 

Dando seguimento à reunião, a professora Karla Emanuela Ribeiro Hora informou aos 121 

conselheiros que há cerca de oitenta alunos na reitoria e trazem uma pauta longa, dentre 122 

os assuntos estão a recontratação dos vigias, o pagamentos das bolsas, a volta do uso do 123 

ar condicionado e solicitam a convocação de uma Assembleia Universitária e afirmou 124 

que a negociação está sendo feita e que a reitoria aguarda o fim da ocupação. O 125 

Presidente passou a palavra aos conselheiros e, não havendo manifestações, agradeceu 126 

a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, Kamyla Aparecida 127 

Gomes, secretária executiva da EECA, lavrei a presente ata que, se julgada conforme, 128 

será assinada por todos os presentes.  129 


