
ATA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 19.05.2017. 

  

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e dezessete, 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: Ademir Aparecido do Prado, 4 

André Luiz Bortolacci Geyer, Daniel de Lima Araújo, Eder Carlos Guedes dos Santos, Edgar 5 

Bacarji, Emiliano Lobo de Godoi, Eraldo Henriques de Carvalho, Francisco Javier Cuba 6 

Teran, Frederico Martins Alves da Silva, Humberto Carlos Ruggeri Junior, Janes Cleiton 7 

Alves de Oliveira, Joel Roberto Guimarães Vasco, Karla Alcione da Silva Cruvinel, Katia 8 

Alcione Kopp, Klebber Teodomiro Martins Formiga, Lilian Ribeiro de Rezende, Márcia 9 

Maria dos Anjos Mascarenha, Marcus André Siqueira Campos, Maurício Martines Sales, 10 

Nilson Clementino Ferreira, Nora Katia Saavedra del Aguila Hoffmann, Oswaldo Cascudo 11 

Matos, Paulo Sérgio Scalize, Renata Machado Soares, Renata Medici Frayne Cuba, Renato 12 

Resende Angelim, Ricardo Prado Abreu Reis, Saulo Bruno Silveira e Souza, Simone Costa 13 

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

Barcelos Maia, os técnicos-administrativos Guilherme Aires Rodrigues, Kamyla Aparecida 15 

Gomes, Ricardo Sena Coutinho e os representantes estudantis Deborah Gonçalves Basílio, 16 

Geber Mendonça, Maisa Ferreira dos Santos, Thyago César Rodrigues Paixão e Vitória Vilas 17 

Boas Brandão Costa. Justificaram ausência os professores Ênio José Pazini Figueiredo, Gilson 18 

de Farias Neves Gitirana Junior, Gilson Natal Guimarães, Giovana Carla Elias Fleury, Helena 19 

Carasek Cascudo, José Vicente Granato de Araújo e Maria Carolina Gomes de Oliveira 20 

Brandstetter. Verificado o “quorum” regimental, o Presidente passou a palavra ao candidato à 21 

reitoria, Reginaldo Nassar e seu vice, Neurício Ricardo, componentes da Chapa 3, que 22 

apresentaram suas propostas aos conselheiros. Em seguida, a palavra foi dada ao candidato 23 

Luiz Mello e seu vice, José Alexandre, componente da Chapa 2, que também apresentaram 24 

suas propostas aos conselheiros. Dando seguimento à reunião, o Presidente convidou todos 25 

para a inauguração do Centro de Aulas das Engenharias que acontecerá segunda-feira, 22 de 26 

maio, às 10h; solicitou aos conselheiros a entrega dos diplomas para a comprovação da 27 

retribuição para titulação e incentivo à qualificação; e informou que o período de defesa do 28 

TCC 2 será de 05 a 07 de julho. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao discente Geber 29 

Mendonça, que informou aos conselheiros que seu mandato no CA de Engenharia Civil 30 

chegou ao fim e que nova eleição será feita. A palavra foi dada à discente Vitória Vilas Boas 31 

Brandão Costa, que informou aos conselheiros que a eleição do CA de Engenharia Ambiental 32 

e Sanitária aconteceu dia 12 de maio e que ela foi reconduzida à presidência. A palavra foi 33 

dada à professora Katia Alcione Kopp, que informou aos conselheiros que no período de 01 a 34 

05 de junho acontecerá a Semana do Meio Ambiente. A professora convidou os presentes e 35 

solicitou a liberação das aulas no dia 01/05, quando acontece a abertura do evento. Dando 36 

seguimento à reunião, o Presidente colocou em votação a ata da reunião do dia 24/03/2017 37 

que, com as devidas alterações, foi aprovada por unanimidade. Ainda com a palavra, o 38 

Presidente agradeceu a participação da professora Karla Emmanuela Ribeiro Hora frente à 39 

coordenação do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e  solicitou a indicação de nomes 40 

para a coordenação do referido curso. A professora Karla Alcione da Silva Cruvinel se 41 

candidatou e seu nome foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente informou que 42 

o mandato do professor Saulo Bruno Silveira e Souza à frente da coordenação do curso de 43 

Engenharia Civil também chegou ao fim. O professor Saulo Bruno manifestou interesse em 44 

continuar como coordenador do curso e foi reconduzido, sendo sua recondução aprovada por 45 

unanimidade. Em seguida, o Presidente solicitou a indicação de docentes para a coordenação 46 

do Espaço das Profissões. Após discussão foram aprovados, por unanimidade, os nomes dos 47 

professores Eder Carlos Guedes dos Santos, pela Engenharia Civil, e Katia Alcione Kopp, 48 

pela Engenharia Ambiental e Sanitária. Dando seguimento à reunião, o Presidente solicitou 49 



nome para a composição da Comissão de Aprovação das Atividades Complementares. O 50 

nome da professora Renata Medici Frayne Cuba foi aprovado por unanimidade. Continuam na 51 

comissão os professores Simone Costa Pfeiffer (Presidente) e Francisco Javier Cuba Teran. O 52 

Presidente passou ao próximo item da pauta, a definição da responsabilidade dos laboratórios 53 

da EECA. Após discussão, o resultado foi o seguinte: Análise de Águas – Hidráulica e 54 

Saneamento – Paulo Sérgio Scalize; Estruturas – Estruturas – Janes Cleiton Alves da Silva; 55 

Geotecnia – Geotecnia – Carlos Alberto Lauro Vargas; Hidráulica – Hidráulica e Saneamento 56 

– Klebber Teodomiro Martins Formiga; Informática – Direção – Nilson Clementino Ferreira; 57 

LABITECC – Construção Civil e Estruturas – Daniel de Lima Araújo; Materiais de 58 

Construção – Construção Civil – Edgar Bacarji; Monitoramento Ambiental – Geomática – 59 

Karla Emmanuela Ribeiro Hora; Saneamento – Hidráulica e Saneamento – Humberto Carlos 60 

Ruggeri Junior; Sistemas Prediais – Construção Civil – Ricardo Prado Abreu Reis; 61 

Topografia – Geomática – Tule César Barcelos Maia. As áreas não entraram em consenso 62 

quanto ao laboratório de Biologia e o Presidente solicitou uma tentativa de acordo. Na falta 63 

dele, a decisão sobre esse laboratório será tomada em reunião posterior. A palavra foi dada ao 64 

professor Klebber Teodomiro Martins Formiga, que relatou o processo de progressão da 65 

professora Karla Emmanuela Ribeiro Hora, de número 23070.002966/2017-18, de Adjunto 66 

nível 3 para 4. O parecer do relator foi favorável e a nota do diretor, igual a 9,7 (nove vírgula 67 

sete). Em votação, o parecer do relator e a nota da Direção foram aprovados por unanimidade. 68 

A palavra continuou com o professor Klebber Teodomiro, que relatou o processo de 69 

progressão da professora Katia Alcione Kopp, de número 23070.005742/2017-79, de Adjunto 70 

nível 3 para 4. O parecer do relator foi favorável e a nota do diretor, igual a 9,7 (nove vírgula 71 

sete). Em votação, o parecer do relator e a nota da Direção foram aprovados por unanimidade. 72 

A palavra foi dada ao professor Eraldo Henriques de Carvalho que leu o parecer do relator, 73 

professor Gilson Natal Guimarães referente ao processo de progressão da professor Sylvia 74 

Regina Mesquita de Almeida, de número 23070.005988/2017-21, de Associado nível 3 para 75 

4. O parecer do relator foi favorável e a nota do diretor, igual a 9,5 (nove vírgula cinco). Em 76 

votação, o parecer do relator e a nota da Direção foram aprovados por unanimidade. A palavra 77 

foi dada ao professor Klebber Teodomiro Martins Formiga, que relatou o processo de 78 

promoção da professora Simone Costa Pfeiffer, de número 23070.003002/2017-89, de 79 

Adjunto nível 4 para Associado nível 1. O parecer do relator foi favorável e a nota do diretor, 80 

igual a 9,4 (nove vírgula quatro). Em votação, o parecer do relator e a nota da Direção foram 81 

aprovados por unanimidade. Ainda com a palavra, o professor Klebber Teodomiro relatou o 82 

processo de promoção da professora Nora Katia Saavedra del Aguila Hoffmann, de número 83 

23070.006500/2017-83, de Adjunto nível 4 para Associado nível 1. O parecer do relator foi 84 

favorável e a nota do diretor, igual a 9,3 (nove vírgula três). Em votação, o parecer do relator 85 

e a nota da Direção foram aprovados por unanimidade. A palavra foi dada ao professor Eraldo 86 

Henriques de Carvalho, que relatou o processo de promoção do professor Oswaldo Cascudo 87 

Matos, de número 23070.002955/2017-20, para Titular. O parecer do relator foi favorável à 88 

primeira etapa do processo e, em votação, aprovado por unanimidade. Dando seguimento à 89 

reunião o professor Klebber Teodomiro Martins Formiga relatou o processo de estágio 90 

probatório da professora Giovana Carla Elias Fleury, de número 23070.000916/2017-98. O 91 

parecer do relator foi favorável e a nota do diretor, igual a 7,9 (sete vírgula nove). Em 92 

votação, o parecer do relator e a nota da Direção foram aprovados por unanimidade. Em 93 

seguida, o professor Eraldo Henriques de Carvalho leu o parecer do professor Gilson Natal 94 

Guimarães referente ao processo de estágio probatório do professor Eder Carlos Guedes dos 95 

Santos, de número 23070.012137/2016-55. O parecer do relator foi favorável e a nota do 96 

diretor, igual a 8,5 (oito vírgula cinco). Em votação, o parecer do relator e a nota da Direção 97 

foram aprovados por unanimidade. A palavra continuou com o professor Eraldo Henriques, 98 

que leu parecer do professor Gilson Natal Guimarães, referente ao processo de estágio 99 

probatório do professor Ariovaldo Fernandes de Almeida, de número 23070.007320/2015-57. 100 

O parecer do relator foi favorável e a nota do diretor, igual a 8,6 (oito vírgula seis). Em 101 



votação, o parecer do relator e a nota da Direção foram aprovados por unanimidade. Ainda 102 

com a palavra, o professor Eraldo Henriques relatou o processo de estágio probatório do 103 

professor Humberto Carlos Ruggeri Junior, de número 23070.015335/2014-16, referente ao 104 

período de 2015 a 2016. O parecer do relator foi favorável e a nota do diretor, igual a 9,2 105 

(nove vírgula dois). Em votação, o parecer do relator e a nota da Direção foram aprovados por 106 

unanimidade. Em seguida, o professor Eraldo Henriques relatou processo de estágio 107 

probatório, também do professor Humberto Carlos Ruggeri Junior, referente ao período de 108 

2016 a 2017, sendo a avaliação final, que concede promoção de Classe A para Classe C, 109 

Adjunto nível 1. O parecer do relator foi favorável e a nota do diretor, igual a 9,2 (nove 110 

vírgula dois). Em votação, o parecer do relator e a nota da Direção foram aprovados por 111 

unanimidade. Em seguida, o Presidente passou às homologações dos ad referendum da 112 

Direção. Primeira, afastamento para participação em evento no exterior, na Alemanha – 113 

professor André Luiz Bortolacci Geyer. Em votação, a homologação foi aprovada por 114 

unanimidade. Segunda, afastamento para participação em evento no exterior, Arequipa/Peru – 115 

professor Carlos Alberto Lauro Vargas. Em votação, a homologação foi aprovada por 116 

unanimidade. Terceira, afastamento para participação de evento no exterior, Arequipa/Peru – 117 

professor Zenón José Guzmán Nuñes del Prado. Em votação, a homologação foi aprovada por 118 

unanimidade. Quarta, projeto intitulado “Sistemas de gestão ambiental em micro e pequenas 119 

empresas”, do professor Emiliano Lôbo de Godoi. Em votação, a homologação foi aprovada 120 

por unanimidade. Quinta, calendário para cadastramento de atividades do período de 25017/1. 121 

Em votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. A palavra foi dada ao professor 122 

Nilson Clementino Ferreira, que relatou o plano de trabalho do professor Wellington Nunes 123 

de Oliveira. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. 124 

Dando seguimento à reunião, o Presidente solicitou a homologação do resultado do concurso 125 

para professor Titular do docente Maurício Martines Sales. Em votação, a homologação foi 126 

aprovada por unanimidade. Em seguida, a palavra foi dada ao professor Humberto Carlos 127 

Ruggeri Junior que relatou a avaliação do processo de qualificação da servidora Nayara 128 

Pereira Rezende de Souza, de número 23070.000871/2016-71. O parecer do relator foi 129 

favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. A palavra foi dada à professora Sylvia 130 

Regina Mesquita de Almeida, que relatou a aprovação dos seguintes projetos de pesquisa: 131 

primeiro, “Diagnóstico geoambiental da disposição de resíduos sólidos urbanos nos 132 

municípios do Estado de Goiás”, da professora Márcia Maria dos Anjos Mascarenha. O 133 

parecer da relatora foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Segundo, 134 

“Licenciamento ambiental como instrumento de melhoria da qualidade no uso de recursos 135 

naturais”, do professor Emiliano Lôbo de Godoi. O parecer da relatora foi favorável e, em 136 

votação, aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra, a professora Sylvia Regina relatou 137 

a prorrogação dos seguintes projetos de pesquisa: primeiro, “Anfíbios do campus Samambaia 138 

da Universidade Federal de Goiás”, da professora Katia Alcione Kopp, até 31/07/2018. O 139 

parecer da relatora foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Segundo, 140 

“Concretos e argamassas com incorporação de resíduos”, do professora Edgar Bacarji, até 141 

31/12/2018. O parecer da relatora foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. 142 

Terceiro, “Desempenho de concretos com adições minerais e resíduos de construção”, do 143 

professor Ênio José Pazini Figueiredo, até 31/12/2020. O parecer da relatora foi favorável à 144 

prorrogação com alteração da vigência solicitada para até 31/05/2018, em atendimento ao 145 

artigo 12 da Resolução EECA/UFG nº 05/2015. Em votação, a data concedida pela relatora 146 

foi aprovada por unanimidade. Quarto, “Corrosão de armaduras das estruturas de concreto: 147 

mecanismos, reparo, reforço e proteção”, do professor Ênio José Pazini Figueiredo, até 148 

31/12/2021. O parecer da relatora foi favorável à prorrogação com alteração da vigência 149 

solicitada para até 28/02/2019, em atendimento ao artigo 12 da Resolução EECA/UFG nº 150 

05/2015. Em votação, a data concedida pela relatora foi aprovada por unanimidade. Em 151 

seguida, o Presidente passou a palavra aos conselheiros e, nada mais havendo a tratar, o 152 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, para constar, 153 



eu, Kamyla Aparecida Gomes, secretária executiva da EECA, lavrei a presente ata que, se 154 

julgada conforme, será assinada por todos os presentes.  155 


