
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 12.03.2021.

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, na1
sala virtual da EECA/UFG, no sistema da Mconf da RNP, reuniu-2
se extraordinariamente o Conselho Diretor, sob a presidência da Diretora Karla3
Emmanuela Ribeiro Hora, para apreciação das pautas constantes da convocação4
previamente expedida. Presentes à reunião, os conselheiros, docentes: Ademir5
Aparecido do Prado, André Luiz Bortolacci Geyer, Andrielli Morais de Oliveira,6
Ariovaldo Fernandes de Almeida, Arthur Álax de Araújo Albuquerque, Carlos Alberto7
Lauro Vargas, Daniel de Lima Araújo, Danilo Duarte Costa e Silva, Dario Queija De8
Siqueira, Denilson Teixeira, Eder Carlos Guedes dos Santos, Edgar Bacarji, Enio9
José Pazini Figueiredo, Eraldo Henriques de Carvalho, Francisco Javier Cuba Teran,10
Frederico Martins Alves da Silva, Gilson de Farias Neves Gitirana Junior, Giovana11
Carla Elias Fleury, Hugo José Ribeiro, Janes Cleiton Alves de Oliveira, Joel Roberto12
Guimarães Vasco, José Vicente Granato de Araújo, Juliana Dorn Nóbrega, Karla13
Alcione da Silva Cruvinel, Karla Emmanuela Ribeiro Hora, Katia Alcione Kopp,14
Klebber Teodomiro Martins Formiga, Lais Roberta Galdino de Oliveira, Lilian Ribeiro15
de Rezende, Lorena da Silva Alves, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, Márcio16
Belluomini Moraes, Marcus André Siqueira Campos, Maria Carolina Gomes de17
Oliveira Brandstetter, Maurício Martines Sales, Nora Katia Saavedra del Aguila18
Hoffmann, Nilson Clementino Ferreira, Oswaldo Cascudo Matos, Paulo Sérgio19
Scalize, Raviel Eurico Basso, Renata Machado Soares, Renata Medici Frayne Cuba,20
Renato Resende Angelim, Ricardo Prado Abreu Reis, Saulo Bruno Silveira e Souza,21
Simone Costa Pfeiffer, Sylvia Regina Mesquita de Almeida, Tule César Barcelos22
Maia, Ulisses Guimarães Ulhoa, Wellington Nunes de Oliveira, Zenon José Guzmán23
Nuñes del Prado; técnicos-administrativos: Alexandra A. Oliveira, Ellen Flávia24
Moreira Gabriel, Guilherme Aires Rodrigues, Karolayne Peres de Melo, Nayara25
Pereira Rezende de Sousa, Samantha Junqueira Moreira, Pedro Henrique Moreira26
Cruvinel, Ricardo Sena Coutinho, Tiago de Sousa Martins e Walter Batista Bonfim; e27
os representantes discentes: Ana Laura Honório Silva, Edyssa D. Souza, Eduardo28
Mendes F. Leão, Jéssica S. Vieira, Kássia R. Santana, Marco Antônio dos Santos,29
Maria Eduarda de Oliveira Silva e Thyago César R. Paixão. Justificaram ausência:30
Giovana Carla Elias Fleury e Saulo Bruno Silveira e Souza. Verificado o quórum31
regimental, foi iniciada a reunião. Pauta 1 – Planos de Trabalhos de Estágio32
Probatório referente ao ano de 2021 – O professor Joel Vasco leu os pareceres,33
realizado pela relatora professora Renata M. Frayne Cuba, favoráveis à aprovação34
dos planos de trabalho dos docentes: Danilo Duarte Costa e Silva, regime 20h;35
Juliana Dorn Nóbrega e Raviel Eurico Basso, ambos regime de dedicação exclusiva.36
Em votação, os referidos pareceres foram aprovados por unanimidade. Pauta 2 –37
Avaliação Final de pós-doutorado do docente Gilson de Farias N. Gitirana Junior - A38
professora Lilian R. Rezende leu o seu parecer favorável à aprovação do relatório39
final e ao reconhecimento da declaração de realização do pós-doutorado do docente40
Gilson de Farias Neves Gitirana Junior. Em votação, o referido parecer foi aprovado41
com cinquenta e dois votos favoráveis, zero voto contrário e uma abstenção. Pauta 342
– Orçamento EECA: Balanço e Planejamento – A presidente informou que é cultural43
na unidade a transparência, através da prestação de contas e que, além desse44
balanço, abrangerá nessa pauta o planejamento da unidade acadêmica para 2021 a45
2022. A presidente comentou sobre o processo de tramitação para a aprovação do46
orçamento. Explicou que em janeiro a unidade solicita tudo que vai comprar no ano,47
em março sendo aberta uma janela para que seja lançado tudo de aquisição que48
não foi possível lançar em janeiro. De março a setembro a universidade se organiza49



para executar o que foi planejado e concomitantemente planeja o orçamento para o50
ano seguinte. Em setembro abre-se nova janela de ajustes do PGPC – PAC para o51
próximo ano. A presidente informou ainda que a PROAD organizou diversas52
comissões para dar encaminhamento às licitações de compras e que os técnicos53
Nayara P. Rezende de Sousa e Pedro Henrique M. Cruvinel, como agentes de54
compras, representaram a unidade. Foi explicado que no ano anterior houve55
mudanças no processo de licitação da universidade, precedida de ausência de56
sucesso em algumas aquisições, o que resultou em impacto na execução57
orçamentária da unidade. Informou que, mesmo o reitor reajustando as despesas,58
com a redução significativa da receita não é possível um equilíbrio orçamentário e a59
tendência para o ano seguinte é a continuidade do cenário critico. Em seguida, a60
presidente apresentou o balanço do que realmente foi executado pela unidade em61
2020, que se resumiu a mil e duzentos reais utilizados em uma manutenção e diárias62
para professor convidado para compor banca de concurso; e duzentos mil reais que63
vieram em forma de ementa, receita revertida em equipamentos para os laboratórios.64
A presidente explicou o planejamento 2022 e a execução de 2021, comentando que65
as requisições de custeio de 2020 geraram quase cinquenta processos. Falou66
também das despesas de capital 2021, que geraram 8 processos. Todos esses67
processos não concluídos são revistos para a execução do orçamento de 2022, na68
medido em que o recurso for disponibilizado. A presidente apresentou o balanço do69
fundo local de 2019/2 a 2020/1 pela FUNAPE. Informou o saldo nesse fundo local70
até fevereiro de 2021, um total de R$ 295.592,24. A presidente propôs a utilização71
deste recurso de fundo local com a seguinte estimativa: Espaços físicos - Reforma72
do Miniauditório no Bloco G e criação de um segundo pavimento com duas salas e73
banheiros – R$ 70.000,00 (fora a participação financeira dos cursos de74
especialização, pois as salas serão utilizadas por esses aos finais de semana);75
Reforma no Bloco A, da copa à secretária administrativa, incluindo vidro para76
guichês de atendimentos – R$ 35.000,00; Aquisição de equipamentos para77
videoconferência – R$ 40.000,00; Aquisição de mobiliário – R$ 20.000,00; Pintura da78
sala de Estruturas – R$ 6.000,00; Pintura da sala de reunião – R$ 6.000,00;79
Aquisição de equipamentos de segurança – R$ 20.000,00; Manutenções pequenas80
diversas – R$ 10.000,00; Taxas UFG e administração – R$ 32.000,00; Reserva81
técnica 2021 e 2022 – R$ 56.592,24; Total: R$ 295.592,24. Ressaltando que o82
professor Mauricio M. Sales, vice-diretor, especificou as reformas propostas,83
referindo-se também ao projeto de readequação da área de convivência estudantil, o84
projeto de acessibilidade, bem como o projeto de segurança da Quadra das85
Engenharias. A presidente informou as demandas emergenciais que surgiram,86
janelas e telhados que quebraram com chuvas fortes. Aberta a discussão sobre o87
orçamento e planejamento, comentaram outras demandas os professores: Eraldo88
Henriques de Carvalho, Edgar Bacarji, Renato R. Angelim e Marcus André S.89
Campos. A presidente solicitou os projetos referente às demandas para a análise na90
discussão da Quadra das Engenharias. O discente Thyago César informou que91
disponibilizou o link no chat, referente ao edital aberto com recurso a ser aplicado92
em projetos para a Escola de Engenharia, caso alguém se interesse em cadastrar93
algum projeto. O professor Oswaldo C. Matos falou da previsão de entrada de94
recurso para a EECA proveniente de projetos sob sua coordenação. A presidente95
informou a proposta de acordo, firmado entre a Escola de Engenharia Elétrica,96
Mecânica e de Computação (EMC) e a Escola de Engenharia Civil e Ambiental97
(EECA), em que a primeira recebe a sala de depósito do Piso O do Bloco B para uso98
permanente. O referido acordo tem como contrapartida o compartilhamento do99
espaço físico da sala de Monitoria da EMC com a EECA, atualmente localizada no100
piso térreo do CAE, ficando a manutenção, a infraestrutura e as instalações a cargo101



de ambas as unidades. O espaço recebido será destinado pela EMC como sala de102
baterias e inversores para o projeto "Sistema fotovoltaico híbrido com103
armazenamento em banco de baterias de íon de lítio - Gestão pelo lado da104
demanda”. Submetido à apreciação do Conselho Diretor, o referido acordo foi105
aprovado com quarenta e dois votos favoráveis, zero voto contrário e duas106
abstenções. Em seguida, foi passada a palavra ao professor Oswaldo C. Matos que107
relatou um registro histórico acerca da construção do atual Miniauditório e uma sala108
que funcionou por determinado tempo como Núcleo de Tecnologia das Argamassas109
e Revestimentos, ressaltando a importância desse resgate histórico de execução de110
projetos realizados na EECA no passado. Pauta 4 – Comissões EECA – Balanço e111
Recomposição – A presidente anunciou a alteração na chefia do departamento de112
Construção Civil que, a partir da presente data, passa para a professora Andrielli113
Morais de Oliveira, tendo o professor André Luiz Bortolacci Geyer como vice-chefe.114
A presidente informou a alteração da coordenação do LabHidráulica, que, a partir da115
presente data, passa para a professora Juliana Dorn Nóbrega em substituição ao116
professor Klebber Teodomiro Martins Formiga, a quem a presidente agradeceu. O117
mesmo gesto se estendeu ao professor Daniel de Lima Araújo pelos oito anos à118
frente do LABITECC, cuja coordenação ficará a cargo do professor Oswaldo C.119
Matos. A professora Andrielli Morais de Oliveira pediu a palavra para registrar o120
agradecimento ao professor Daniel de Lima Araújo. A presidente apresentou121
brevemente a planilha de comissões para a análise de cada área e algumas novas122
recomposições de comissões deverão acontecer na próxima reunião. A presidente123
agradeceu a todos os conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a124
reunião, da qual, para constar, eu, Alexandra Alves de Oliveira, assistente em125
administração na Escola de Engenharia Civil e Ambiental, lavrei a presente ata que,126
se julgada conforme, será aprovada na próxima reunião ordinária do Conselho127
Diretor.128


