ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 22.09.2017.
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Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, 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,
Alberto Vilela Chaer, André Luiz Bortolacci Geyer, Carlos Alberto Lauro Vargas, Daniel de
Lima Araújo, Dario Queija de Siqueira, Edgar Bacarji, Eraldo Henriques de Carvalho,
Frederico Martins Alves da Silva, Gilson de Farias Neves Gitirana Júnior, Giovana Carla Elias
Fleury, Helena Carasek Cascudo, Humberto Carlos Ruggeri Junior, Janes Cleiton Alves de
Oliveira, Joel Roberto Guimarães Vasco, Karla Alcione da Silva Cruvinel, Karla Emmanuela
Ribeiro Hora, Katia Alcione Kopp, Klebber Teodomiro Martins Formiga, Lilian Ribeiro de
Rezende, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, Márcio Belluomini Moraes, Marcus André
Siqueira Campos, Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter, Maurício Martines Sales,
Nilson Clementino Ferreira, Nora Katia Saavedra del Aguila Hoffmann, Oswaldo Cascudo
Matos, Renata Machado Soares, Renata Medici Frayne Cuba, Renato Resende Angelim,
Ricardo Prado Abreu Reis, Saulo Bruno Silveira e Souza, Simone Costa Pfeiffer, Sylvia Regina
Mesquita de Almeida, Tatiana Gondim do Amaral, Tule César Barcelos Maia, Ulisses
Guimarães Ulhôa, Wellington Nunes de Oliveira, Zenón José Guzmán Nuñes Del Prado, os
técnico-administrativos Jeovan Pereira das Virgens, Pedro Henrique Moreira Cruvinel, Ricardo
Sena Coutinho e os representantes estudantis Felipe Braga dos Santos, Geber Mendonça, Juno
Savely Maia da Silva, Matheus Moreno Fortes, Murilo Ribeiro Magalhães e Thyago César
Rodrigues Paixão. Justificaram ausência os professores Eder Carlos Guedes dos Santos,
Emiliano Lobo de Godoi, Ênio José Pazini Figueiredo, Francisco Javier Cuba Teran e Gilson
Natal Guimarães. Verificado o “quorum” regimental, o Presidente passou a palavra às
servidoras da Assessoria de Imprensa da UFG, que apresentaram a política de comunicação da
UFG, que mobiliza a própria ASCOM, além do rádio e TV da UFG. A intenção das palestrantes
é alargar na comunidade UFG o conhecimento sobre as atividades da ASCOM e melhorar o
processo comunicativo interno e externamente à Universidade. Em seguida, o Presidente
apresentou e desejou boas-vindas aos novos técnicos de laboratório da EECA, os servidores
Ellen Flávia Moreira Gabriel e Tomás da Rosa Simões. Ainda com a palavra, o Presidente falou
sobre a aprovação do modelo de alocação de vagas da UFG/Regional Goiânia, que constará
como item de pauta da próxima reunião do CD e terá impacto sobre os Radocs dos professores.
Dando continuidade aos informes, o Presidente falou sobre o conflito envolvendo a EECA e a
Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC) devido à construção de obra
para guarita de botijões de gás para o Laboratório de Águas da Unidade. A obra foi embargada
pela EMC com a alegação de que a construção é grande, afeta a fachada e compromete a
visibilidade do prédio. A professora Karla Emmanuela aproveitou para solicitar a reabertura de
discussão da EECA com o CEGEF sobre o plano diretor e planejamento de ocupação de espaço
físico da EECA. Ainda com a palavra, o Presidente passou a palavra ao coordenador
administrativo que falou sobre o Sistema Eletrônico de Informação (SEI!), implantado na UFG
em 20 de setembro de 2017. Com o novo sistema, todos os processos devem ser abertos online,
a partir do uso de login e usuário do portal UFGNET. Dessa forma, qualquer processo,
administrativo ou pessoal, deverá ser aberto pelo próprio interessado virtualmente. O
coordenador ainda elencou os nomes dos técnico-administrativos que fizeram curso de
treinamento para uso do SEI!, tanto em curso oferecido pelo DDRH quanto pela Escola
Nacional de Administração Pública (ENAP), os quais poderão auxiliar professores e outros
técnicos quando do uso do SEI!. A seguir, não houve leitura de ata da reunião do dia 18 de
agosto de 2017, item que será lido na próxima reunião do CD. Dando seguimento à reunião, o
Presidente passou às homologações dos ad referendum da Direção. Primeira, aprovação das
normas complementares do concurso para professor em regime de 20 H para a área de
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Estruturas – aprovadas por unanimidade. Segunda, projeto de pesquisa intitulado “Voz do
Cidadão sobre a Sustentabilidade”, coordenado pelo professor Emiliano Lôbo de Godoi –
aprovado por unanimidade. Terceira, projeto de pesquisa intitulado “Planejamento do
Saneamento Básico para o Território Goiano”, coordenado pelo professor Eraldo Henriques de
Carvalho – aprovado por unanimidade. Quarta, ação de extensão intitulada “Estudos
Laboratoriais e de Campo Aplicados à Geotecnia”, coordenado pelo professor Gilson de Farias
Neves Gitirana Júnior – aprovada por unanimidade. Quinta, iniciativa de convênio entre a UFG
e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, coordenada pelo
professor Denilson Teixeira – aprovada por unanimidade. A seguir, o Presidente passou à
apreciação dos artigos 11, 15, 18-22, além do 23, da resolução interna de trabalhos de conclusão
de curso (TCC 2). A redação final foi aprovada pela maioria e estará presente na Resolução
001/2017. O Presidente passou ao próximo item da pauta, a indicação de um nome de ex-aluno
para receber a Medalha de Honra da UFG. O professor Eraldo Henriques sugeriu o nome da
engenheira civil Marisa Pignataro, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária
e Ambiental (ABES-GO). A sugestão de indicação do nome da ex-aluna da EECA foi aprovada
por unanimidade. A seguir, a professora da área de Construção Civil Maria Carolina Gomes
Brandstetter justificou a solicitação de redistribuição de uma professora da Universidade
Federal de Uberlândia para a EECA, como forma de preencher vaga de concurso na área, para
a qual não houve candidato aprovado. A solicitação foi aprovada por unanimidade e a
professora será avisada para providenciar a mesma solicitação em sua IFE de origem. O
Presidente leu a seguir parecer do professor Gilson Natal Guimarães sobre Progressão por
Avaliação de Desempenho da professora Lilian Ribeiro de Rezende, segundo processo n.
23070.008972/2017-71. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por
unanimidade. Em seguida, a palavra foi dada ao professor Klebber Teodomiro Formiga, que
relatou o processo de estágio probatório parcial de 2016/2017 do professor Wellington Nunes
de Oliveira, de número 23070.000355/2017-27, ao qual deu parecer favorável. Em votação, o
parecer do relator foi aprovado por unanimidade. O professor Janes Cleiton tomou a palavra e
leu parecer sobre solicitação de afastamento, por dois anos, do técnico de laboratório Jeovan
Pereira das Virgens, explicando que os servidores Agnaldo Damasceno e Deusair Rodrigues
cuidarão de substituir o técnico durante sua ausência para qualificação. O parecer do relator foi
favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Como itens de inclusão de pauta, a palavra
foi dada à professora Sylvia Regina Mesquita de Almeida, que relatou o projeto de pesquisa da
professora Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter, intitulado “Aplicações da gestão de
risco a diferentes processos do ciclo de vida das edificações”. O parecer da relatora foi favorável
e, em votação, aprovado por unanimidade. A palavra continuou com a professora Sylvia, que
relatou o projeto de pesquisa da professora Lilian Ribeiro de Rezende, intitulado “Núcleo de
Estudos sobre Materiais Alternativos para a Engenharia Civil (NEMAEC)”. O parecer da
relatora foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. A professora Sylvia
apresentou, também, relatou o projeto de pesquisa da professora Karla Alcione da Silva
Cruvinel, intitulado “Diagnóstico ambiental e recuperação de áreas de preservação permanente
da bacia hidrográfica do alto Meia Ponte”, ao qual deu parecer favorável. Em votação, o parecer
da relatora foi aprovado por unanimidade. Para finalizar, a professora Sylvia relatou o projeto
de desenvolvimento tecnológico do professor Daniel de Lima Araújo, intitulado “Laboratório
de Inovação Tecnológica em Construção Civil (LABITECC)”, ao qual deu parecer favorável.
Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente acrescentou à
pauta o pedido de afastamento do professor Gilson Gitirana para participação no Pan American
Conference on Unsatured Solos, de 11 a 15 de novembro de 2017, em Dallas, nos Estados
Unidos. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou a palavra
aos conselheiros e, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, Ricardo Sena Coutinho, coordenador
administrativo da EECA, lavrei a presente ata que, se julgada conforme, será assinada por todos
os presentes.

