ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLADE
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 29.06.2018.
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Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, 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, Carlos Alberto Lauro Vargas, Daniel
de Lima Araújo, Eder Carlos Guedes dos Santos, Edgar Bacarji, Ênio José Pazini
Figueiredo, Eraldo Henriques de Carvalho, Francisco Javier Cuba Teran, Frederico
Martins Alves da Silva, Giovana Carla Elias Fleury, Hugo José Ribeiro, Humberto
Carlos Ruggeri Junior, Janes Cleiton Alves de Oliveira, Joel Roberto Guimarães Vasco,
José Vicente Granato de Araújo, Karla Emmanuela Ribeiro Hora, Lilian Ribeiro de
Rezende, Márcio Belluomini Moraes, Marcus André Siqueira Campos, Nora Katia
Saavedra del Aguila Hoffmann, Oswaldo Cascudo Matos, Paulo Sérgio Scalize, Renata
Machado Soares, Renata Medici Frayne Cuba, Renato Resende Angelim, Ricardo Prado
Abreu Reis, Simone Costa Pfeiffer, Sylvia Regina Mesquita de Almeida, Tatiana
Gondim do Amaral, Tule César Barcelos Maia, Wellington Nunes de Oliveira, Zenón
José Guzmán Nuñes del Prado, os técnicos-administrativos Guilherme Aires Rodrigues,
Kamyla Aparecida Gomes, Pedro Henrique Moreira Cruvinel, Ricardo Sena Coutinho
e o representante estudantil Thyago César Rodrigues Paixão. Justificaram ausência os
professores Andrielli Morais de Oliveira, Denilson Teixeira, Gilson de Farias Neves
Gitirana Junior, Helena Carasek Cascudo, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha,
Maurício Martines Sales e Nilson Clementino Ferreira. Verificado o “quorum”
regimental, o Presidente falou aos conselheiros sobre o procedimento para a alteração
de horário para o segundo semestre de 2018/2, as coordenações de graduação
estabeleceram que o horário estará de acordo com as necessidades dos docentes, a
demanda estudantil não será priorizada pelas coordenações, com exceção de casos
excepcionais. A professora Andrielli Morais de Oliveira pediu para constar nos informes
os seguintes pontos: primeiro, foi promovido no dia 30/05 em Goiânia, o VI Concretar
- Fórum sobre Durabilidade e Desempenho das Estruturas de Concreto com palestras
sobre a “Ação do Fogo em Edifícios de Multipavimentos”. O evento ocorreu no
Sinduscon-GO e participaram mais de 80 pessoas entre professores, estudantes,
empresários, profissionais, fornecedores de materiais e parceiros da indústria da
construção. O objetivo é alertar o meio técnico-científico sobre a segurança de grandes
edificações na resistência ao fogo e também sobre a importância de medidas protetivas
contra incêndio. Estas palestras fazem parte do programa de extensão “COMUNIDADE
DA CONSTRUÇÃO” da EECA/UFG, coordenado pelo professor Oswaldo Cascudo
Matos. Segundo, o PPG-GECON recebeu no dia 19/06 o Professor Dr. Jô Dweck
(UFRJ) em palestra “Análises Térmicas: Aplicações em Materiais Cimentícios”. A
palestra ocorreu na sala 204 - bloco E da EECA/UFG e teve duração de 2,5 horas. O
evento contou com a participação de 20 pessoas entre professores da EECA e PPGGECON/UFG, estudantes de mestrado, profissionais dos laboratórios técnicos
de Furnas Centrais Elétricas e Shimadzu do Brasil Comércio. A palestra é projeto de
extensão da EECA/UFG coordenado pela docente Andrielli Morais Oliveira. Terceiro,
divulgação do Minicurso Gestão e Coordenação do processo de projeto de Edifícios com
o professor Sílvio Burratino Melhado, que será realizado hoje, 29/06, (17h30 às 22h) e
30/06 (8h30 às 17h30) no Sinduscon. O minicurso é promovido pelo programa de
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extensão "Comunidade da Construção" da EECA/UFG e é coordenado pelo professor
Oswaldo Cascudo Matos. A palavra foi dada ao professor Hugo José Ribeiro, que trouxe
aos conselheiros um balanço sobre o Espaço das Profissões, coordenado por ele e pelo
professor Eder Carlos Guedes dos Santos, e agradeceu a contribuição dos professores
que participaram. Dando continuidade aos informes, está aberta até 13/07 a avaliação
institucional dos docentes pelos discentes e das turmas pelo docente, no SIGAA. Ainda
com a palavra, o Presidente informou que estará de férias até 03/08 e o professor Paulo
Sérgio Scalize responderá pela Direção. A palavra foi dada à professora Sylvia Regina
Mesquita de Almeida, que informou aos conselheiros que na reunião da Câmara ficou
decidido que os relatórios do PIBIC deverão ser apresentados na forma de resumo no
SIGAA e anexado ao modelo do relatório normal. Em seguida, o professor Daniel de
Lima Araújo informou que o SIASS solicitou que os professores que têm atividades em
laboratórios devem colocar em seus planos de curso os EPIs que os alunos devem
utilizar. A UFG não vai fornecer os EPIs, mas os alunos que não puderem adquirir,
devem procurar a PRAE. Em seguida, o Presidente colocou em discussão e votação as
atas dos dias 02/02/2018 e 01/06/2018 que, com as devidas alterações, foram aprovadas
por unanimidade. Dando seguimento à reunião, o Presidente passou à homologação do
resultado do concurso para professor substituto de 40h da área de Gestão e Geomática,
subárea de Gestão Ambiental. O concurso teve 09 (nove) candidatos e 05 (cinco) foram
aprovados. A banca foi composta pelos docentes Emiliano Lobo de Godoi, Simone
Costa Pfeiffer, Tatiana Gondim do Amaral e Nilson Clementino Ferreira. Em primeiro
lugar foi aprovada a candidata Rafaela Oliveira Baracho, nota 9,5. Em votação, a
homologação foi aprovada por unanimidade. O Núcleo Docente Estruturante do curso
de Engenharia Ambiental e Sanitária solicita a inclusão dos professores Renata Machado
Soares, para representar a área de Estruturas, e Hugo José Ribeiro, para representar a
área de Gestão e Geomática, para comporem o NDE. Em votação, a solicitação foi
aprovada por unanimidade. Dando seguimento à reunião, o Presidente passou à
homologação dos ad referendum da Direção. Primeira, ação de extensão intitulada
“Melhoria da Infraestrutura do LABITECC/UFG para Atendimento aos Ensaios da
norma ABNT NBR 15575: 2013, com Foco na Durabilidade dos Sistemas Estruturais
em Concreto - SIBRATEC/DURABILIDADE/UFG”, coordenada pelo professor
Oswaldo Cascudo Matos. Em votação, a homologação foi aprovada por unanimidade.
Segunda, resultado final do concurso público, referente ao processo n.
23070.011689/2016-26, Edital n. 16/2018, para professor 20 H, da área de Estruturas,
segundo os aspectos formais do concurso, para o qual houve os seguintes
aprovados: Lorena da Silva Alves – nota final: 8,34; Pedro Felipe Tavares do Amaral –
nota final: 7,62. Em votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. Terceira,
resultado final do concurso público para professor por tempo determinado, 20 H
(processo n. 23070.009556/2018-71), Edital n. 25/2018, da área de Hidráulica e
Saneamento, subárea Hidrologia e Ciências do Ambiente, segundo os aspectos formais
do concurso, para o qual houve os seguintes aprovados: Roberta Vieira Nunes Pinheiro
– nota final: 8,2; Anselmo Claudino de Sousa – nota final: 7,9; Samara Silva Soares –
Nota final: 7,0. Em votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. Quarta,
resultado final do concurso público para professor por tempo determinado, 40 H
(processo n. 23070.009551/2018-48), Edital n. 25/2018, da área de Geotecnia, subárea
Mecânica dos Solos, segundo os aspectos formais do concurso, para o qual houve os
seguintes aprovados: Thiago Lopes dos Santos – nota final: 9,6; Laynara Xavier Barroso
– nota final: 9,3; Nicolas Rodrigues Moura – nota final: 7,7. Em votação, a homologação
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foi aprovada por unanimidade. Quinta, encerramento do concurso para professor por
tempo determinado (processo n. 23070.009554/2018-81), área de Hidráulica e
Saneamento, subárea Recursos Hídricos, para o qual não houve candidatos presentes na
instalação do concurso. Em votação, a homologação foi aprovada por unanimidade.
Sexta, encerramento do concurso público (processo n. 23070.009548/2018-24), Edital
n. 25/2018, para professor 40 H, da área de Hidráulica e Saneamento, subárea Mecânica
dos Fluidos e Fenômenos dos Transportes, para o qual o único candidato apto não
compareceu à prova didática, não havendo aprovado. Em votação, a homologação foi
aprovada por unanimidade. A palavra foi dada ao professor Renato Resende Angelim
que passou às seguintes ações de extensão: primeira, projeto de extensão do professor
Oswaldo Cascudo Matos intitulado “Comunidade da construção – Polo Goiânia”. O
parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Segunda,
projeto de extensão da professora Lilian Ribeiro de Rezende intitulado “Caracterização
avançada de materiais asfálticos: dano por fadiga”. O parecer do relator foi favorável e,
em votação, aprovado por unanimidade. Terceira, projeto de extensão do professor
Oswaldo Cascudo Matos intitulado “Workshop sobre durabilidade do concreto com
visita técnica aos laboratórios de Furnas Centrais Elétricas”. O parecer do relator foi
favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Quarta, projeto de extensão do
professor Gilson de Farias Neves Gitirana Junior intitulado “Séries de webinários
acadêmicos – modelagem solo-atmosfera pra análise de estabilidade de taludes”. O
parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Quinta,
projeto de extensão do professor Ademir Aparecido do Prado intitulado “Liga
Acadêmica de Estruturas - LAE”. O parecer do relator foi favorável e, em votação,
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente leu o relatório do professor
Klebber Teodomiro Martins Formiga referente à avaliação parcial de Estágio Probatório
do professor Hugo José Ribeiro, de acordo com o processo de nº 23070.103142/201756. O interessado recebeu nota 8,4 (oito vírgula quatro) da Direção. O parecer do relator
foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. A palavra foi dada ao professor
Eraldo Henriques de Carvalho, que relatou o processo de progressão por avaliação de
desempenho da professora Karla Alcione da Silva Cruvinel, de Adjunto nível 1 para 2,
de acordo com o processo de nº 23070.001169/2018-96. A interessada recebeu nota 9,1
(nove vírgula um) da Direção. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado
por unanimidade. Ainda com a palavra, o professor Eraldo Henriques relatou o processo
de progressão por avaliação de desempenho do professor Klebber Teodomiro Martins
Formiga, de Associado nível 2 para 3. A nota da Direção foi 9,4 (nove vírgula quatro).
O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Dando
seguimento à reunião, a professora Sylvia Regina Mesquita de Almeida relatou o Plano
de Trabalho 2018 da professora Renata Machado Soares, necessário devido à mudança
de regime de 20h para 40h. O parecer da relatora foi favorável e, em votação, aprovado
por unanimidade. Em seguida a palavra foi dada ao professor Humberto Carlos Ruggeri
Junior que apresentou a avaliação do relatório parcial do afastamento da servidora
Nayara Pereira Resende de Sousa, referente ao processo 23070.000871/2016-71. O
parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. A palavra foi
dada à professora Sylvia Regina Mesquita de Almeida que trouxe alguns
questionamentos e sugestões aos conselheiros sobre a reformulação do guia para edição
de trabalhos monográficos na EECA para vigorar no próximo semestre. Iniciando pelas
sugestões, a professora Sylvia Regina, falou sobre a necessidade de destacar na capa
quando é TCC1, parcial, e quando é TCC2. No caso dos alunos de Mestrado, destacar
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na capa quando for a versão da defesa. Além disso, perguntou como o Conselho se
manifesta quanto à possibilidade de entregar um artigo como trabalho de conclusão de
curso, qual a formatação ideal. Após discussão, foi criada uma comissão para avaliar
esses e outros pontos. A comissão ficou assim composta: Sylvia Regina Mesquita de
Almeida (Presidente), Daniel de Lima Araújo (Estruturas), Maurício Martines Sales
(Geotecnia), Renata Medici Frayne Cuba (Hidráulica e Saneamento), Ricardo Prado
Abreu Reis (Construção Civil) e Wellington Nunes de Oliveira (Gestão e Geomática).
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, Kamyla Aparecida Gomes, secretária executiva da EECA, lavrei a
presente ata que, se julgada conforme, será assinada por todos os presentes.

