
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 28.04.2022

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às oito horas, na sala virtual da1

EECA/UFG, no sistema da Mconf da RNP, reuniu-se ordinariamente o Conselho Diretor, sob2

a presidência da Diretora Karla Emmanuela Ribeiro Hora, para apreciação das pautas3

constantes da convocação previamente expedida. Presentes à reunião, os conselheiros4

docentes: Ademir Aparecido do Prado, André Luiz Bortolacci Geyer, Andrielli Morais de5

Oliveira, Arthur Álax de Araújo Albuquerque, Danilo Duarte Costa e Silva, Dario Queija de6

Siqueira, Denilson Teixeira, Eder Carlos Guedes dos Santos, Edgar Bacarji, Emiliano Lôbo7

de Godoi, Frederico Martins Alves da Silva, Giovana Carla Elias Fleury, Humberto Carlos8

Ruggeri Júnior, Janes Cleiton Alves de Oliveira, Joel Roberto Guimarães Vasco, José Vicente9

Granato de Araújo, Karla Alcione da Silva Cruvinel, Karla Emmanuela Ribeiro Hora, Lilian10

Ribeiro de Rezende, Lorena da Silva Alves, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, Marcus11

André Siqueira Campos, Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter, Maurício Martines12

Sales, Nora Katia Saavedra Del Aguila Hoffmann, Nilson Clementino Ferreira, Oswaldo13

Cascudo Matos, Renata Machado Soares, Renato Resende Angelim, Sandra Garcia Gabas,14

Sylvia Regina Mesquita de Almeida, Tule César Barcelos Maia, Wellington Nunes de15

Oliveira e Zenon José Guzmán Nuñes Del Prado; técnicos-administrativos: Alexandra Alves16

Oliveira, Ellen Flávia Moreira Gabriel, Guilherme Aires Rodrigues, Hugo Lafayete Silva17

Pimentel, Kamyla Aparecida Gomes Machado, Karolayne Peres de Melo, Mateus Mundel18

Sales, Nayara Pereira Rezende de Sousa, Nelson Alves Vieira, Pedro Henrique Moreira19

Cruvinel, Ricardo Sena Coutinho, Thiago Afonso de Sousa, Verônica do Carmo Segatto20

Ribeiro e Walter Batista Bonfim; e os representantes discentes Alexandre Pereira Pinto dos21

Santos, Kássia Ribeiro Santana e Marco Antônio dos Santos. Justificaram a ausência os22

professores Francisco Javier Cuba Teran, Renata Médici Frayne Cuba e a técnica de23

laboratório Samantha Junqueira Moreira. Verificado o quórum regimental, a presidente, Profa.24

Dra. Karla Emmanuela Ribeiro Hora, iniciou a reunião informando sobre a necessidade de os25

conselheiros e conselheiras assinarem a lista de presença no processo SEI n.26

23070.020467/2022-61. A seguir, a presidente deu voz à professora Márcia Maria dos Anjos27

Mascarenha, que, representando as coordenações dos Programas de Pós-Graduação em28

Geotecnia, Estruturas e Construção Civil e Engenharia Ambiental e Sanitária, leu parecer29

sobre o pedido de redução de carga horária de 40 para 30 horas dos servidores Hugo Lafayete30

Silva Pimentel (processo SEI 23070.020102/2022-37) e Pedro Henrique Moreira Cruvinel31

(processo SEI 23070.019846/2022-17), solicitação regulada pela Instrução Normativa Nº 2,32

de 12 de setembro de 2018. Assim, a professora informou que, considerando que: 1) Os33



servidores não se enquadram nas carreiras e cargos e condições de trabalho que impedem a34

redução de jornada previstos nos § 1º e § 2º do Art. 20 da referida Instrução Normativa; 2) O35

quadro de pessoal é suficiente para manter o funcionamento nos dois turnos das atividades das36

secretarias das pós-graduação, e, portanto, espera-se que a redução de carga horária não traga37

prejuízo às suas atividades; 3) A jornada de trabalho reduzida poderá ser revertida em integral,38

a qualquer tempo, a pedido do servidor ou de ofício, por decisão motivada da Administração39

Pública, conforme o Art. 21 da referida Instrução Normativa, as coordenações do Programa40

de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil e do Programa de Pós-41

Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária da EECA são favoráveis à redução de42

jornada de trabalho solicitada. Após a leitura, o parecer referente aos dois servidores foi43

colocado em votação pela Direção e foi aprovado com 41 votos a favor e 3 abstenções. Em44

seguida, a presidente passou para o segundo item da pauta, leitura do parecer da Comissão de45

Implementação de Jornada de Turno Contínuo. Antes de o professor André Bortolacci Geyer,46

presidente da Comissão, realizar a leitura, a professora Márcia Maria dos Anjos Mascarenha47

apresentou slides com um resumo da Resolução n. 24/2019 e do requerimento de48

implementação de jornada especial de trabalho produzido pela Comissão, para esclarecer49

eventuais dúvidas dos (as) Conselheiros (as). A proposta apresentada no requerimento prevê a50

participação dos servidores Kamyla Aparecida Gomes Machado, Marizan Arantes de Souza,51

Mateus Mundel Sales, Ricardo Sena Coutinho, Thiago Afonso de Sousa e Verônica do Carmo52

Segatto Ribeiro, englobando as secretarias geral, de graduação e de pós-graduação. Após53

discussões e falas contrárias e a favor da demanda, o professor André Bortolacci Geyer54

iniciou a leitura do parecer, lembrando que a comissão foi designada pela Portaria SEI nº 103,55

de 16 de novembro de 2021. O professor ressaltou que os turnos contínuos já foram56

aprovados no âmbito da Universidade Federal de Goiás, devendo esta Comissão avaliar a57

possibilidade de implantação desse regime na EECA. Assim, a Jornada Especial de Trabalho58

não pode ser aplicada aos servidores amparados por outro dispositivo legal que atribua carga59

horária específica (art. 6º, parágrafo único, Resolução CONSUNI nº 24/2019), como os60

servidores João de Paula Marques Dias e Luiz Augusto Duarte de Paula, aos ocupantes de61

cargo de direção ou função gratificada (Art. 9º, inciso I), como a servidora Alexandra Alves62

de Oliveira, e àqueles que optarem por cumprir as 40 (quarenta) horas semanais, como os63

servidores Hugo Lafayete Silva Pimentel e Pedro Henrique Moreira Cruvinel, cuja solicitação64

de redução de carga horária foi votada nessa reunião. O professor continuou informando que a65

primeira iniciativa da Comissão foi convocar uma reunião com todos os servidores técnicos-66

administrativos lotados na EECA para saber do interesse na adesão ao regime de turnos67

contínuos, constatando a disposição dos servidores administrativos lotados na Secretaria Geral,68



Secretaria de Graduação e Secretaria de Pós-Graduação e dos servidores de laboratório69

lotados no LABITECC e LABMEC. Os demais servidores técnicos de laboratório não70

apresentaram proposta de adoção ao regime de turnos contínuos. Considerando as diferenças71

entre as funções administrativas e laboratoriais, bem como a especificidade de cada72

laboratório da EECA, a Comissão optou por dividir o parecer e o requerimento sobre a73

implantação de trabalho contínuo entre administrativos e técnicos de laboratório. Dessa forma,74

informou o prof. André Geyer, o presente parecer aplica-se somente à demanda dos servidores75

administrativos e que um nova comissão pode estruturar a pretensão dos servidores de76

laboratório, analisando a possibilidade de implementação específica de sua jornada de turnos77

contínuos. Por fim, informou que a comissão sugere a implementação de uma comissão78

permanente para a avaliação da efetividade dos turnos contínuos, haja vista que a Jornada79

Especial de Trabalho pode ser revogada a qualquer momento se não forem atendidos os80

requisitos para sua implementação, conforme dispõe o artigo 10 da Resolução CONSUNI nº81

24/2019. Por todo exposto, o docente informou que a Comissão de Turnos Contínuos da82

Escola de Engenharia Civil e Ambiental é favorável à implementação dos turnos contínuos83

para os servidores administrativos acima referidos, já que não há qualquer contrariedade com84

a Resolução CONSUNI nº 24/2019. Após a leitura, a presidente reuniu as considerações feitas85

no decorrer da reunião e o parecer foi posto em votação com as seguintes ressalvas, que86

devem constar no requerimento constituído pela Comissão de Implementação de Jornada de87

Turno Contínuo da EECA: 1. O revezamento para afastamentos na secretaria de Graduação88

será feito entre os (a) servidores desta secretaria, a saber: Kamyla Aparecida Gomes Machado,89

Mateus Mundel Sales e Thiago Afonso de Souza; 2. A ausência por motivos de férias da90

servidora Verônica do Carmo Segatto Ribeiro, na secretaria de PPG, será coberta pelos91

servidores Hugo Lafayete Silva Pimentel e Pedro Henrique Moreira Cruvinel; 3. A ausência92

por afastamentos e imprevistos na Secretaria Geral será coberta pela servidora Verônica do93

Carmo Segatto Ribeiro; a ausência por imprevistos da servidora Verônica do Carmo Segatto94

Ribeiro na secretaria do PPG será coberta pelos servidores Marizan Arantes de Souza e95

Ricardo Sena Coutinho, ambos da secretaria geral; e 4. O período de avaliação da proposta96

será, no primeiro momento, após 2 anos de implementação da JTC na EECA e,97

posteriormente, a cada 4 anos, não devendo coincidir com o ano e o período de eleição para98

Direção na EECA. O parecer foi aprovado por 34 votas a favor, 1 contrário e 6 abstenções.99

Em seguida, a presidente passou ao terceiro item da pauta, aprovação das certidões ad100

referendum. O primeiro ad referendum diz respeito ao parecer favorável da Comissão de101

Revalidação de Diplomas do curso de graduação em Engenharia Civil ao reconhecimento do102

diploma de graduação expedido por estabelecimento de ensino estrangeiro, referente à103



solicitação do interessado José Gabriel Laclé Chirino - Processo: 00584.1.39059/03-2022. O104

professor Oswaldo Cascudo perguntou à qual universidade pertencia o diploma original e o105

prof. André Geyer explicou que se trata da Universidade Nacional Experimental Franciso de106

Miranda, da cidade de Oro, estado de Fálcon, na Venezuela. A seguir, foram lidos os ad107

referendum relativos ao projeto de pesquisa intitulado Ligações para Estruturas Pré-Moldadas108

de Concreto e para Estruturas Mistas Aço-Concreto (Código: PI06053-2022), coordenado109

pelo professor Daniel de Lima Araújo, com duração de 24/03/2022 a 31/03/2025; ao projeto110

de pesquisa intitulado Reúso de Água a partir de Esgoto Doméstico de Estações de111

Tratamento de Esgotos no Estado de Goiás (Código: PI06059-2022), coordenado pela112

professora Karla Alcione da Silva Cruvinel, com duração de 06/05/2022 a 06/05/2026; à113

prorrogação do projeto de pesquisa intitulado Hydro-Mechanical Modeling of Unsaturated114

Tropical Soils: from Micro to Continuum Mechanics (Código: PI02397-2018), coordenado115

pelo professor Gilson de Farias Neves Gitirana Junior, com nova data de finalização116

em 31/08/2025; ao projeto de extensão intitulado Liga Acadêmica da Geotecnia 2022,117

coordenado pelo professor Renato Resende Angelim, com duração de 27/04/2022 a118

30/04/2023. Lidas as certidões, a presidente pediu a permissão para que a votação fosse em119

bloco. Dessa forma, os ad referendum foram aprovados por 37 votos favoráveis e 3120

abstenções. Na palavra livre aos docentes, a presidente relembrou que, em função de pedidos121

dos docentes, houve a prorrogação do prazo de envio dos horários semanal padrão e dos122

Padocs para os chefes de departamento até dia 09/05/2022. A Semana Pedagógica foi123

confirmada para a data de 27/05/22, às 9 horas, no Miniauditório da EECA. O professor124

Renato Angelim aproveitou para avisar que os projetos de extensão devem ser planejados com125

antecedência, já que o Sigaa não permite mais inscrever projetos com data retraativa, e que a126

participação em outros projetos demanda a entrega do relatório final de projeto anterior. Por127

fim, a presidente deu as condolências ao professor Eraldo Henriques, pela perda recente da128

mãe, e à professora Karla Alcione, pela perda recente do pai. Não havendo mais129

manifestações, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, para130

constar, eu, Ricardo Sena Coutinho, Técnico em Assuntos Educacionais da EECA, lavrei a131

presente ata que, se julgada conforme, será assinada por todos os presentes.132


