
ATA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 09.11.2018. 

 

 

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às nove horas, no 1 

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

presidência do Diretor Frederico Martins Alves da Silva, para apreciação da pauta 3 

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

Ademir Aparecido do Prado, André Luiz Bortolacci Geyer, Andrielli Morais de 5 

Oliveira, Daniel de Lima Araújo, Eder Carlos Guedes dos Santos, Edgar Bacarji, Ênio 6 

José Pazini Figueiredo, Eraldo Henriques de Carvalho, Frederico Martins Alves da 7 

Silva, Giovana Carla Elias Fleury, Humberto Carlos Ruggeri Junior, José Vicente 8 

Granato de Araújo, Karla Emmanuela Ribeiro Hora, Katia Alcione Kopp, Márcia Maria 9 

dos Anjos Mascarenha, Marcus André Siqueira Campos, Maria Carolina Gomes de 10 

Oliveira Brandstetter, Maurício Martines Sales, Nora Katia Saavedra del Aguila 11 

Hoffmann, Oswaldo Cascudo Matos, Paulo Sérgio Scalize, Renata Machado Soares, 12 

Renata Medici Frayne Cuba, Renato Resende Angelim, Ricardo Prado Abreu Reis, 13 

Saulo Bruno Silveira e Souza, Simone Costa Pfeiffer, Tatiana Gondim do Amaral, Tule 14 

César Barcelos Maia, Wellington Nunes de Oliveira, Zenón José Guzmán Nuñes del 15 

Prado, os técnicos-administrativos Guilherme Aires Rodrigues, Kamyla Aparecida 16 

Gomes, Ricardo Sena Coutinho e os representantes estudantis Gustavo Porto de 17 

Rezende, Klaem José da Silva Junior, Marco Aurélio Machado Jorge, Paulo Vitor 18 

Morato Melo e Thyago César Rodrigues Paixão. Justificaram ausência os professores 19 

Alberto Vilela Chaer, Francisco Javier Cuba Teran, Joel Roberto Guimarães Vasco, 20 

Klebber Teodomiro Martins Formiga e Nilson Clementino Ferreira. Verificado o 21 

“quorum” regimental, o Presidente passou a palavra para os professores Karla 22 

Emmanuela Ribeiro Hora e Maurício Martines Sales, que apresentaram aos conselheiros 23 

a chapa Por uma Escola Forte e Plural e falaram sobre os objetivos deles na Direção da 24 

EECA. Em seguida, o Presidente informou aos conselheiros que as janelas do Centro de 25 

Aulas das Engenharias serão cobertas com insulfilm e não mais com persianas, uma vez 26 

que a manutenção delas é mais onerosa. Dando seguimento à reunião, o Presidente 27 

informou que a sala de monitoria está no Bloco B, no subsolo, a sala já está pronta para 28 

uso, faltando somente a instalação do ar condicionado. Em seguida, o Presidente passou 29 

a palavra à servidora Tatiane Oliveira dos Santos, do Instituto de Física, que apresentou 30 

aos conselheiros o Programa Saúde do Trabalhado UFG+, que acontecerá no Bloco B 31 

das Engenharias, no dia 14/12/2018, sexta-feira. Ainda dentro dos informes, o 32 

Presidente falou ao chefes de laboratório sobre a necessidade de corte de gastos e  33 

solicitou que os professores interessados, entreguem até o final de novembro, o 34 

cronograma de viagens que será enviado à direção superior. A unidade terá 1 (uma) 35 

viagem custeada integralmente pela UFG. Dando seguimento à reunião, o Presidente 36 

solicitou ao Conselho a indicação de até dois trabalhos premiados no período de 37 

novembro de 2017 a novembro de 2018, para receber a premiação do CONSUNI em 38 

2018 de reconhecimento de mérito. Esses nomes devem ser indicados até 29/11/2018. 39 

Ainda com a palavra, o Presidente solicitou a indicação de dois docentes e um técnico 40 

para comporem a CISSP, Comissão Interna de Saúde do Servidor Público, 41 

representando a EECA. Após discussão os nomes dos docentes Carlos Alberto Lauro 42 

Vargas e Nora Katia Saavedra del Aguila Hoffmann e do técnico Guilherme Aires 43 



 

 

Rodrigues foram aprovados por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou à 44 

homologação dos ad referendum da Direção. Primeira, afastamento do professor Joel 45 

Roberto Guimarães Vasco para participar do evento Cilamce 2018, em 46 

Paris/Compiègne, na França, entre os dias 11 e 14 de novembro de 2018. Em votação, a 47 

homologação foi aprovada por unanimidade. Segunda, indicação dos nomes das 48 

professoras Luana Cássia Miranda Ribeiro, como coordenadora, e Katiane Martins 49 

Mendonça, como subcoordenadora, do Curso de Especialização em Saneamento e 50 

Saúde. Em votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. Terceira, aprovação 51 

dos RADOC parcial referente a 2018-1 dos professores: Alexandre Kepler Soares, 52 

Denilson Teixeira, Joel Roberto Guimarães Vasco e Renata Machado Soares. Em 53 

votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o professor 54 

Humberto Carlos Ruggeri Junior relatou seu parecer sobre o acompanhamento do 55 

afastamento da servidora Nayara Pereira Resende de Sousa. O parecer do relator foi 56 

favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Dando seguimento à reunião, o 57 

Presidente leu o parecer do professor Klebber Teodomiro Martins Formiga referente ao 58 

processo de progressão por avaliação de desempenho, de Adjunto nível 2 para 3, do 59 

professor Saulo Bruno Silveira e Sousa, de nº 23070.017397/2018-88. A nota da Direção 60 

foi 8,6 (oito vírgula seis). Em votação, o parecer do relator e a nota da Direção foram 61 

aprovados por unanimidade. A palavra foi dada ao professor Maurício Martines Sales, 62 

que relatou o processo de progressão por avaliação de desempenho, de Associado nível 63 

3 para 4, do professor Carlos Alberto Lauro Vargas, de nº 23070.016495/2018-06. A 64 

nota da Direção foi 9,3 (nove vírgula três). Em votação, o parecer do relator e a nota da 65 

Direção foram aprovados por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou a palavra 66 

ao professor Eraldo Henriques de Carvalho, que relatou parecer referente ao pedido do 67 

professor Leonardo Barra Santana de Souza de reconsideração da decisão do CD quanto 68 

ao indeferimento de sua progressão funcional do processo de nº 23070.012385/2018-67. 69 

De acordo com o parecer, o relator é favorável ao deferimento do pedido, desde que haja 70 

a aprovação do RADOC parcial do ano de 2018 pelo Conselho Diretor. O RADOC do 71 

professor Leonardo Barra foi colocado em votação e aprovado pela maioria. Em 72 

seguida, o professor Eraldo Henriques de Carvalho relatou o processo de progressão por 73 

avaliação de desempenho do professor Leonardo Barra, de Associado nível 2 para 3. O 74 

parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado pela maioria, com uma 75 

abstenção. Dando continuidade à reunião, o Presidente leu o parecer da relatora, 76 

professora Karla Emmanuela Ribeiro Hora, referente à aprovação do projeto de extensão 77 

do professor Renato Resende Angelim, intitulado “Dia C da Ciência”. O parecer da 78 

relatora foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra, 79 

o Presidente leu o parecer da relatora, professora Karla Emmanuela, referente à 80 

aprovação do projeto de extensão do professor Renato Resende Angelim, intitulado 81 

“Workshop – Fundações e seus efeitos na interação solo-estrutura em edifícios”. O 82 

parecer da relatora foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. A palavra 83 

foi dada ao professor Renato Resende Angelim, que relatou a aprovação do projeto de 84 

extensão da professora Andrielli Morais de Oliveira, intitulado “LABITECC – Mostra 85 

de inovação UFG”. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por 86 

unanimidade. A palavra continuou com o professor Renato Resende Angelim, que leu 87 

parecer referente ao relatório final do projeto de extensão da professora Andrielli Morais 88 

de Oliveira, intitulado “Palestra: Impermeabilização empresa Otto Baumgart”. O 89 



 

 

parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. O professor 90 

Renato Resende, em seguida, leu parecer referente ao relatório final do projeto de 91 

extensão da professora Andrielli Morais de Oliveira intitulado “Palestras em análises 92 

térmicas”. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. 93 

Em seguida, o Presidente leu parecer da relatora, professora Karla Emmanuela Ribeiro 94 

Hora, referente ao relatório final do projeto de extensão do professor Renato Resende 95 

Angelim, intitulado “14 Palestra Milton Vargas (2018). O parecer da relatora foi 96 

favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. A palavra foi dada ao professor 97 

Renato Resende Angelim, que leu parecer referente ao relatório final do projeto de 98 

extensão da professora Karla Alcione da Silva Cruvinel, intitulado “Intercâmbio de 99 

ideias”. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. O 100 

professor Renato Resende leu, ainda, parecer referente ao relatório parcial do projeto de 101 

extensão do professor Wellington Nunes de Oliveira, intitulado “LEMA – Cursos de 102 

Gestão Ambiental e Geomática”. O parecer do relator foi favorável e, em votação, 103 

aprovado por unanimidade. A palavra foi dada à professora Márcia Maria dos Anjos 104 

Mascarenha, que relatou o Plano de trabalho 2019 do professor Éder Carlos Guedes dos 105 

Santos. O parecer da relatora foi favorável e, em votação, aprovado pela maioria, com 106 

uma abstenção. Em seguida, o Presidente colocou em votação o RADOC parcial de 107 

2018 do professor Saulo Bruno Silveira e Souza, que foi aprovado pela maioria, com 108 

uma abstenção. A palavra foi dada ao professor Saulo Bruno Silveira e Souza, que leu 109 

parecer referente ao pedido de transferência do aluno Lucien Ayombo Mokikili (PEC-110 

G) do curso de Engenharia Civil da UEG para o mesmo curso na UFG. O parecer do 111 

relator foi favorável e, em votação, aprovado pela maioria. Em seguida, o Presidente 112 

passou a palavra aos conselheiros e, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 113 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, Kamyla 114 

Aparecida Gomes, secretária executiva da EECA, lavrei a presente ata que, se julgada 115 

conforme, será assinada por todos os presentes.  116 


