ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 16.12.2016.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, 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, Denilson Teixeira, Eder
Carlos Guedes dos Santos, Edgar Bacarji, Emiliano Lobo de Godoi, Ênio José Pazini
Figueiredo, Eraldo Henriques de Carvalho, Francisco Javier Cuba Teran, Frederico Martins
Alves da Silva, Gilson Natal Guimarães, Giovana Carla Elias Fleury, Humberto Carlos
Ruggeri Junior, Joel Roberto Guimarães Vasco, Karla Alcione da Silva Cruvinel, Karla
Emmanuela Ribeiro Hora, Katia Alcione Kopp, Lilian Ribeiro de Rezende, Márcia Maria dos
Anjos Mascarenha, Marcus André Siqueira Campos, Nilson Clementino Ferreira, 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, Ronaldo Barros Gomes, Simone Costa Pfeiffer, Tatiana Gondim do Amaral,
Ulisses Guimarães Ulhôa, Wellington Nunes de Oliveira, Zenón José Guzmán Nuñes Del
Prado, o técnico-administrativo Ricardo Sena Coutinho e os representantes estudantis Maisa
Ferreira dos Santos e Vitoria Vilas Boas Brandão Costa. Justificaram ausência os professores
Daniel de Lima Araújo, Helena Carasek Cascudo, Gilson de Farias Neves Gitirana Junior,
Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter e Tule César Barcelos Maia. Verificado o
“quorum” regimental, o Presidente passou a palavra à professora Karla Alcione da Silva
Cruvinel que falou sobre as mudanças trazidas pela Resolução 1073/2016/CONFEA. Dando
continuidade à reunião, o Presidente falou sobre o Ofício Circular 622/2016-MP, referente ao
recesso de final de ano. Em seguida, o Presidente informou que a avaliação institucional já
está disponível no SIGAA e que será encerrada dia 07/01/2017. Ainda com a palavra, o
Presidente apresentou as datas das reuniões ordinárias do CD no ano de 2017, a saber: 27/01;
17/02; 24/03; 28/04; 19/05; 23/06; 28/07; 18/08; 22/09; 27/10; 24/11 e 15/12. Dando
continuidade aos informes, o Presidente pediu aos conselheiros para atentarem à data limite
para fechamento das turmas de 2016-2, programada para dia 04/01/2017. Em seguida, o
Presidente colocou em votação a ata da reunião do dia 04/11/2016 que, com as devidas
alterações, foi aprovada por unanimidade. Ainda com a palavra, o Presidente passou à
homologação dos concursos para professores efetivos nas áreas de: Geomática, processo
23070.011687/2016-80 – não houve candidato aprovado; Hidrologia e Recursos Hídricos,
processo 23070.011401/2016-42 – as inscrições não foram homologadas por falta de
adequação aos critérios de exigência; Estruturas, processo 23070.011689/2016-26 – o único
candidato não compareceu à prova. Após discussão, a homologação do resultados dos
concursos foi aprovada por unanimidade. O Presidente passou ao próximo item da pauta,
reabertura do concurso da área de Geomática, aprovada por unanimidade. Em seguida,
colocou em votação a reabertura do concurso da área de Hidrologia e Recursos Hídricos,
também aprovada por unanimidade. Colocou em votação, também, a reabertura do concurso
da área de Estruturas, aprovada por unanimidade. O Presidente informou aos conselheiros que
a programação para utilização de transporte para 2017 deveria ser feita com antecedência e
precisava ser enviada a lista de eventos e aulas práticas até dia 20/12 para a PROAD. A
seguir, a palavra foi dada ao professor Eraldo Henriques de Carvalho, que relatou a proposta
de convênio entre a UFG e o SEBRAE/GO, de interesse do professor Emiliano Lôbo de
Godoi. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. Ainda
com a palavra, o professor Eraldo Henriques relatou o processo de estágio probatório parcial
de 2016 da professora Renata Medici Frayne Cuba, de número 23070.013650/2014-09, ao
qual deu parecer favorável. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade.
Continuando com a palavra, o professor Eraldo passou ao relatório do estágio probatório final
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da professora Renata Medici Frayne Cuba. 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 solicitação de afastamento para estágio pós-doutoral
do professor Denilson Teixeira, no período de 31/01/2017 a 30/11/2017, na Universidade
Nova de Lisboa. O parecer do relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade.
Dando seguimento à reunião, o Presidente passou às homologações dos ad referendum da
Direção. Primeira, artigo intitulado “Avaliação da capacidade isolante térmica de
revestimentos de argamassa”, dos autores Helena Carasek Cascudo, Paulo Martins dos Passos
e Gabriel Martins Amaral, para representar a Escola de Engenharia Civil e Ambiental na
cerimônia de entrega de Certificados de Reconhecimento da UFG de 2016 – aprovado por
unanimidade. Segunda, evento intitulado “Palestra: Energia no ensaio SPT”, coordenado pelo
professor Carlos Alberto Lauro Vargas – aprovada por unanimidade. Terceira, evento
intitulado “Two and Three - Dimensional Slope Stability Analysis of Tailing Dams”,
coordenado pelo professor Gilson de Farias Neves Gitirana Junior – aprovada por
unanimidade. Quarta, projeto intitulado “Utilização de protensão para controle da abertura da
junta em consolos de concreto moldados em duas etapas”, coordenado pelo professor Daniel
de Lima Araújo – aprovada por unanimidade. Quinta, curso intitulado “Minicurso de
dimensionamento de muros reforçados – MAC-Stars”, coordenado pelo professor Eder Carlos
Guedes dos Santos – aprovada por unanimidade. Sexta, curso intitulado “Curso de operação
de receptor GPS”, coordenado pelo professor Renato Resende Angelim – aprovado por
unanimidade. A palavra foi dada ao professor Ademir Aparecido do Prado, que relatou o
projeto de extensão da professora Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, intitulado
“Compreensão da erosão dos solos como instrumento de educação ambiental”. O parecer do
relator foi favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. A palavra continuou com o
professor Ademir, que apresentou o relatório parcial do projeto de extensão da professora
Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, intitulado “Estudo do uso de misturas compostas por
solo, fosfogesso e estabilizante químico em obras geotécnicas”. O parecer do relator foi
favorável e, em votação, aprovado por unanimidade. O professor Ademir apresentou,
também, o relatório final do projeto de extensão do professor Emiliano Lôbo de Godoi,
evento intitulado “III Simpósio de Empreendedorismo Ambiental”, ao qual deu parecer
favorável. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Para finalizar, o
professor Ademir relatou o projeto de extensão do professor Renato Resende Angelim, evento
intitulado “Possíveis melhoramentos do projeto e construção de silos”, ao qual deu parecer
favorável. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente
solicitou indicação de um nome para compor o Conselho Estadual de Recursos Hídricos,
como suplente. O nome do professor Klebber Teodomiro Martins Formiga foi indicado pela
área e, em votação, aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou, também, dois nomes
para comporem o Comitê de Drenagem Urbana do município de Goiânia. A área de
Hidráulica apresentou os nomes dos professores Renato Resende Angelim como titular e do
professor Saulo Bruno Silveira e Souza como suplente. Em votação, os nomes foram
aprovados por unanimidade. O Presidente pediu ao Conselho para decidir o número de vagas
disponíveis para serem ofertadas como disciplinas isoladas. Após discussão, ficou decidido
que serão disponibilizadas três vagas em cada disciplina para alunos de outros cursos e outras
Instituições de Ensino Superior. 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.

