
ATA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 18.12.2015. 

  

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às nove horas, no miniauditório 1 

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

Frederico Martins Alves da Silva, para apreciação da pauta constante da convocação 3 

previamente expedida. Presentes à reunião os conselheiros: Alexandre Kepler Soares, Daniel 4 

de Lima Araújo, Denilson Teixeira, Edgar Bacarji, Eduardo Queija de Siqueira, Emiliano 5 

Lobo de Godoi, Eraldo Henriques de Carvalho, Francisco Javier Cuba Teran, Frederico 6 

Martins Alves da Silva, Gilson de Farias Neves Gitirana Junior, Humberto Carlos Ruggeri 7 

Junior, Joel Roberto Guimarães Vasco, Karla Emmanuela Ribeiro Hora, Katia Alcione Kopp, 8 

Klebber Teodomiro Martins Formiga, Lilian Ribeiro de Rezende, Márcia Maria dos Anjos 9 

Mascarenha, Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter, Nilson Clementino Ferreira, 10 

Nora Katia Saavedra Del Aguila, Orlando Ferreira Gomes, Oswaldo Cascudo Matos, Paulo 11 

Sérgio Scalize, Renata Machado Soares, Renata Medici Frayne Cuba, Renato Resende 12 

Angelim, Ricardo Prado Abreu Reis, Rita de Cássia Silva, Saulo Bruno Silveira e Souza, 13 

Simone Costa Pfeiffer, Sylvia Regina Mesquita de Almeida, Tatiana Gondim do Amaral, Tule 14 

César Barcelos Maia, a técnico-administrativa Nayara Pereira Rezende de Souza e os 15 

representantes estudantis Ana Carolina A. Rodrigues, Bruno de Oliveira Teles, Matheus 16 

Eliatan da Silva Ribeiro, Paulo Martins dos Passos, Pedro Skorupski Barros, Thyago César 17 

Rodrigues Paixão, Vanessa de Sousa Silva Balbino, Victor Douglas B. Santos. Justificaram 18 

ausência os professores Ademir Aparecido do Prado, André Luiz Bortolacci Geyer, Ênio José 19 

Pazini Figueiredo e Helena Carasek Cascudo. Verificado o “quorum” regimental, o 20 

Presidente informou aos conselheiros que o modelo de alocação de vagas da regional Goiânia 21 

passará por ajustes, em 2015 as vagas relacionadas às aposentadorias voltarão para a unidade 22 

de origem e que em 2016 essas vagas voltarão para o banco e serão distribuídas tão logo o 23 

novo modelo de alocação de vagas seja definido. O Presidente informou também que o 24 

recesso acadêmico terá início no dia 21/12/2015 e que a primeira reunião do Conselho 25 

Diretor em 2016 acontecerá no dia 22/01/2016. Ainda com a palavra, o Presidente informou 26 

que o planejamento estratégico da EECA foi elogiado na UFG e que a partir de março de 27 

2016 o coordenador e subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 28 

Ambiental e Sanitária serão os professores Joel Roberto Guimarães Vasco e Alexandre 29 

Kepler Soares, respectivamente. Em seguida, o Presidente colocou em votação a ata da 30 

reunião do dia 20/11/2015. Após discussão a ata foi aprovada por unanimidade, com as 31 

devidas alterações. A palavra foi dada à professora, Karla Emmanuela Ribeiro Hora, 32 

coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, que falou em nome dela e do 33 

professor Saulo Bruno Silveira e Souza, coordenador do curso de Engenharia Civil. A 34 

professora solicitou, aos conselheiros, atenção especial ao email enviado pela coordenação 35 

aos docentes, onde consta o Informe 001/2015. No respectivo email, a coordenação salientou 36 

a necessidade do docente verificar, com frequência, os diários de classe disponibilizados no 37 

SIGAA, pois o quantitativo de estudantes pode ser alterado no decorrer do semestre; 38 

informou que todas as autorizações de liberação de matrícula pelos docentes deverão passar 39 

pela avaliação dos coordenadores de curso a fim de verificar se o aluno solicitou vaga e se 40 

respeita o índice de prioridade para a devida liberação e destacou que, de acordo com a 41 

Resolução do CEPEC 1122/2012, é proibido que professores emitam e entreguem qualquer 42 

documento a aluno que não esteja matriculado na disciplina, ou seja, aluno que não conste na 43 

lista de chamada do diário de classe. De acordo com a professora, a coordenação de curso não 44 

se responsabilizará pelos alunos não matriculados e os professores devem conferir os nomes 45 

dos alunos matriculados em janeiro. Em seguida, a palavra foi dada ao Presidente, que falou 46 

sobre as percepções acerca dos Radocs de 2014 e 2015 e metas para 2016. O Presidente 47 

apresentou algumas orientações para o preenchimento do Radoc: o primeiro docente citado, 48 



para efeito de preenchimento do Radoc, é quem assina o trabalho, mesmo que seja de um 49 

aluno e os demais, coautores; relatórios técnicos também podem aparecer na parte de 50 

produção, com ou sem registro, pois têm o mesmo peso de trabalho completo em Congresso. 51 

Consultorias, pareceres, avaliações de revistas são pontuados também. Avaliação em 52 

congresso pontua em atividades de extensão. Além do trabalho em congresso, a apresentação 53 

também deve ser lançada. As atividades administrativas que têm portaria e que não alcancem 54 

150h devem ser mencionadas de acordo com a Resolução CONSUNI 29/2009. Bancas de 55 

estágio, de projeto final, de monografia e, inclusive, as próprias bancas, devem ser lançadas. 56 

A partir de 2016-1 a distribuição de estágio deve ser de dois alunos por semestre, primeiro 57 

para os professores de 20h que não atuam em programa de pós-graduação stricto-sensu e 58 

depois para professores DE, fora de programa de pós-graduação stricto-sensu. O Presidente 59 

informou aos conselheiros que em 2016 o Planejamento das Atividades Docentes (PADOC) 60 

será criado e pediu o compromisso de todos para o preenchimento dele, informou ainda que 61 

no PADOC devem constar as metas dos professores, o que eles pretendem fazer no ano, 62 

obedecendo as metas mínimas apresentadas na reunião. Os professores DE e de 40h devem 63 

obter, segundo a resolução CONSUNI 29/2009, no mínimo 36 pontos em atividades de 64 

orientação, 30 pontos em produção técnica ou intelectual, 10 pontos em atividades de 65 

pesquisa e extensão, 6 pontos em atividades acadêmicas e 2 pontos em atividades de 66 

administração. Já os professores de 20h devem pontuar, segundo a mesma resolução, no 67 

mínimo 12 pontos em atividades de orientação e 6 pontos em atividades acadêmicas. Em 68 

seguida, o Presidente passou para a aprovação dos Radocs. Foram aprovados os Radocs da 69 

maioria dos docentes, com exceção dos professores: Ademir Aparecido do Prado, Leyser 70 

Pacheco Pires Filho e Valéria Maria Vaz Troncha. A palavra foi dada ao professor Nilson 71 

Clementino Ferreira, que relatou aos conselheiros o resultado final do Concurso Público para 72 

Professor Efetivo DE, na área de Geomática, subárea: Topografia e Geodésia, Sensoriamento 73 

Remoto e Sistema de Informação Geográfica (SIG) referente ao processo nº 74 

23070.011357/2015-80. Não houve candidato aprovado e o parecer do relator foi aprovado 75 

por unanimidade. Em seguida, foi solicitada a reabertura do concurso, com a alteração da 76 

exigência de titularidade para mestre. Em votação, a solicitação foi aprovada pela maioria. A 77 

palavra foi dada ao aluno Matheus Eliatan da Silva Ribeiro, que falou aos conselheiros sobre 78 

o evento “IDx: qual a sua identidade profissional?”, que acontecerá no 1º ciclo de 2016, com 79 

data a ser definida junto aos coordenadores e solicitou a cooperação dos professores com a 80 

liberação das aulas do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária no dia do evento. A palavra 81 

continuou com o aluno Matheus Eliatan, que apresentou aos conselheiros os resultados da 82 

pesquisa interna sobre as condições da estrutura física, pedagogia e gestão na EECA e, 83 

principalmente, no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Os resultados foram 84 

impressos e entregues à coordenação e à direção. A palavra foi dada à professora Sylvia 85 

Regina Mesquita de Almeida, que relatou o projeto de pesquisa do professor Klebber 86 

Teodomiro Martins Formiga, intitulado “Monitoramento de recursos hídricos superficiais”. O 87 

parecer da relatora foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. A palavra 88 

continuou com a professora Sylvia Regina, que relatou a alteração de data de dois projetos da 89 

professora Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter. O primeiro, intitulado “Diretrizes 90 

estratégicas voltadas ao mercado habitacional e clientes de ambientes construídos” para 28 de 91 

fevereiro de 2017 e o segundo intitulado “Medições de produtividade da mão de obra para 92 

aprimoramento de composições unitárias de custos e índices da construção” para 30 de 93 

dezembro de 2016. A professora deu parecer favorável às duas solicitações e em votação eles 94 

foram aprovados por unanimidade. Ainda com a palavra, a professora Sylvia Regina 95 

apresentou a apreciação do relatório final de afastamento para pós-doutorado do professor 96 

Ênio José Pazini Fiqueiredo, referente ao processo de nº 23070.020605/2008-54, de janeiro de 97 

2009 a janeiro de 2010. O parecer da relatora foi favorável e, em votação, aprovado por 98 

unanimidade. Em seguida, o Presidente passou a palavra aos conselheiros e, nada mais 99 



havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da 100 

qual, para constar, eu, Kamyla Aparecida Gomes, secretária executiva da EECA, lavrei a 101 

presente ata que, se julgada conforme, será assinada por todos os presentes.  102 


