ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 27.10.2017.
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Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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, André Luiz Bortolacci Geyer, Carlos
Alberto Lauro Vargas, Daniel de Lima Araújo, Dario Queija de Siqueira, Eder
Carlos Guedes dos Santos, Edgar Bacarji, Emiliano Lobo de Godoi, Francisco
Javier Cuba Teran, Frederico Martins Alves da Silva, Gilson de Farias Neves
Gitirana Junior, Helena Carasek Cascudo, Hugo José Ribeiro, Humberto Carlos
Ruggeri Junior, Joel Roberto Guimarães Vasco, Karla Emmanuela Ribeiro Hora,
Katia Alcione Kopp, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, Márcio Belluomini
Moraes, Marcus André Siqueira Campos, Maurício Martines Sales, 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, os técnicosadministrativos Guilherme Aires Rodrigues, Jeovan Pereira das Virgens, Mário
Rosa dos Santos, Ricardo Sena Coutinho e os representantes estudantis, João
Victor de Araújo Silva, Juno Savely Maia da Silva, Maira Ferreira da Silva
Rodrigues, Matheus Moreno Fortes, Talyssa Viana de Sousa e Vitória Vilas Boas
Brandão Costa. Justificaram ausência os professores Ênio José Pazini Figueiredo,
Gilson Natal Guimarães, Janes Cleiton Alves de Oliveira, Karla Alcione da Silva
Cruvinel, Lilian Ribeiro de Rezende, Maria Carolina Gomes Brandstetter, Nilson
Clementino Ferreira, Zenón José Guzman Nuñez del Prado. Verificado o
“quorum” regimental, o Presidente deu as boas-vindas ao novo docente da área
de Gestão e Geomática, professor Hugo José Ribeiro e apresentou-o aos
conselheiros. Em seguida, informou sobre a aprovação, pela Câmara Superior de
Graduação, do limite superior de acréscimo de 15% da carga horária mínima dos
cursos de Engenharia, cuja proposta seguirá para o CEPEC. Ainda nos informes,
a professora Karla Emmanuela Ribeiro Hora solicitou acréscimo de item de pauta
e avisou sobre as novas regras sobre Projetos de Extensão, os quais devem ser
encerrados até o fim do ano no SIEC e cadastrados no SIGAA. A professora
também falou da publicação de novo edital PROBEC/PROVEC. Dando
seguimento à reunião, o Presidente colocou em votação as atas das reuniões dos
dias 18/08/2017 e 22/09/2017 que, com as devidas alterações, foram aprovadas
por unanimidade. A seguir, houve homologação de Ad Referendum sobre pedidos
de afastamento dos professores Marcus André Siqueira Campos (para
participação em evento em Covilhã, Portugal, seguido de missão de trabalho em
Aveiro, Portugal, no período de 03 a 16 de dezembro de 2017) e Ênio Pazini
Figueiredo (para participação em evento na Universidade Católica de Santa
Maria, em Arequipa, Peru, durante os dias 13 a16 de novembro de 2017). As
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homologações Ad Referendum foram aprovadas por unanimidade. O Presidente
aproveitou para lembrar a todos que os pedidos de afastamento para missão no
exterior devem ser feitos com antecedência, diante da novidade de tal cadastro ser
feito agora pelo SEI. Em seguida, o Presidente informou ao conselho sobre a
apreciação do pedido de expedição de diploma do curso de especialização em
Planejamento e Gerenciamento em Recursos Hídricos, realizado em 2001, em
favor de Antônio Gabriel Ferraz dos Santos, o qual foi deferido pelo pró-reitor da
graduação, professor Jesiel Freitas Carvalho, após consulta à procuradoria
jurídica. O pró-reitor pediu que o requerente entregasse à EECA declaração de
que fez o curso e defendeu monografia. Após discussão, a solicitação do Sr.
Antônio Gabriel Ferraz dos Santos foi aprovada pela maioria com 17 votos a
favor, 10 votos contrários e 14 abstenções. A palavra continuou com o Presidente,
que passou à apreciação do pedido do professor Sandoval Junqueira para
participar como professor voluntário na EECA. Após discussão, a professora
Karla Emmanuela Ribeiro Hora pediu vistas da solicitação, que ensejou dúvidas
sobre a necessidade de doutorado do professor e entrega de plano de trabalho,
para realização de futuro parecer. A seguir, o Presidente falou sobre os
encaminhamentos para a definição de pontuação para a aprovação dos RADOCs
de 2017 e dos anos seguintes: (1) Para o RADOC-2017 serão aprovados os
RADOCs que atendam à carga horária mínima de 8HAS; (2) A distribuição de
HAS entre os docentes deverá ser aprovada nominalmente no CD, constando o
valor de HAS atribuído no ano em questão; (3) A área de concentração deverá
atender o perfil de distribuição de HAS do modelo de alocação de vagas da UFG
– Regional Goiânia no ano em questão (remanejamento entre os docentes); (4)
Para o PADOC-2018 estarão aprovados os PADOCs que atendam à carga horária
mínima de 8HAS e os itens (2) e (3). (5) Para o RADOC-2018 estarão aprovados
os RADOCs que atendam à carga horária mínima de 8HAS e os itens (2) e (3).
Após as explicações dadas pelo professor e ampla discussão, a nova pontuação
referente aos RADOCS de 2017 e de anos posteriores foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, o Presidente passou à deliberação sobre pedido do
professor Paulo Sérgio Scalize para uso do Bloco E da EECA, onde será instalado
o Laboratório de Águas, que sairá do Bloco A. Após discussão, o remanejamento
foi aprovado por unanimidade. A deliberação sobre a solicitação do professor
Maurício Martines Sales para realização de ensaios de campo foi transferida para
a próxima reunião do CD, no dia 24 de novembro de 2017. Dando seguimento à
reunião, a palavra foi dada ao Presidente, que relatou o parecer favorável sobre
processo de progressão por Avaliação de Desempenho nº 23070.011939/2017-28,
do professor Gilson de Farias Neves Gitirana Junior, feito pelo professor Klebber
Teodomiro Martins Formiga. O parecer do relator foi favorável e, em votação,
aprovado por unanimidade. A pedido da professora Karla Alcione da Silva
Cruvinel, o item 10, que trata da exclusão de pré-requisitos de disciplinas da
Engenharia Ambiental e Sanitária, foi retirado da pauta. Em seguida, o Presidente
iniciou análise da minuta de convênio às fls 75/82 entre a UFG e SEBRAE. Após
leitura, houve votação e aprovação por unanimidade da minuta de convênio. A
seguir, como acréscimo à pauta, o Presidente apresentou a solicitação de
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afastamento do professor Paulo Sérgio Scalize para participar de evento em
Covilhã, Portugal, e missão de trabalho, em Aveiro, Portugal, no período de 03 a
13 de dezembro de 2017. Em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade.
Em seguida, houve leitura do parecer do professor Humberto Carlos Ruggieri
Junior sobre processo de afastamento para doutorado da servidora Nayara Pereira
Rezende de Sousa, processo n. 23070.010041/2017-32. Após emitir parecer
favorável ao desempenho da servidora durante o primeiro semestre de 2017, este
foi aprovado por unanimidade. Em seguida, houve apresentação do projeto
intitulado “Saneamento Ambiental e Saúde em Comunidades Rurais de Goiás”,
coordenado pelo professor Paulo Sérgio Scalize, o qual obteve parecer favorável
da responsável pelos assuntos da Coordenação de Pesquisa, professora Sylvia
Regina Mesquita de Almeida. Posto em votação, o parecer da professora sobre o
projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. O Presidente decidiu que
nomearia os novos membros da comissão de agentes de combate à dengue Ad
Referendum, lembrando que esta deve ser constituída por um docente, um discente
e um técnico-administrativo. A seguir, 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.

