
ATA DA  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 03.07.2020. 

 

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às oito horas e trinta 1 

minutos, na sala virtual da EECA/UFG, no sistema da Mconf da RNP , reuniu-2 

se ordinariamente o Conselho Diretor, sob a presidência do Diretor em exercício  3 

Maurício Martines Sales, para apreciação da pauta constante da convocação 4 

previamente expedida. Presentes à reunião os conselheiros, docentes: Ademir 5 

Aparecido do Prado, Alberto Vilela Chaer, André Luiz Bortolacci Geyer, 6 

Andrielli Morais de Oliveira, Ariovaldo Fernandes de Almeida, Carlos Alberto 7 

Lauro Vargas, Daniel de Lima Araújo, Danilo Duarte Costa e Silva, Dario Queija 8 

de Siqueira, Denilson Teixeira, Edgar Bacarji , Eraldo Henriques de Carvalho, 9 

Francisco Javier Cuba Teran, Frederico Martins Alves da Silva, Gilson de Far ias 10 

Neves Gitirana Junior, Giovana Carla Elias Fleury, Hugo José Ribeiro, Humberto 11 

Carlos Ruggeri Junior, Janes Cleiton Alves de Oliveira, Joel Roberto Guimarães 12 

Vasco, José Vicente Granato de Araújo,  Juliana Dorn Nóbrega, Karla Alcione da 13 

Silva Cruvinel, Katia Alcione Kopp, Klebber Teodomiro Martins Formiga, Lilian 14 

Ribeiro de Rezende, Lorena da Silva Alves, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, 15 

Márcio Belluomini Moraes, Marcus André Siqueira Campos,  Maria Carolina 16 

Gomes de Oliveira Brandstetter, Maurício Martines Sales, Nilson Clementino 17 

Ferreira, Nora Katia Saavedra del Aguila Hoffmann, Oswaldo Cascudo Matos, 18 

Paulo Sérgio Scalize, Raviel Eurico Basso,  Renata Machado Soares, Renata 19 

Médici Frayne Cuba, Renato Resende Angelim, Ricardo Prado Abreu 20 

Reis, Simone Costa Pfeiffer, Sylvia Regina Mesquita de Almeida, Tatiana 21 

Gondim do Amaral, Tule César Barcelos Maia, Ulisses Guimarães Ulhôa, Ze nón 22 

José Guzmán Nuñes del Prado; técnicos-administrativos: Alexandra Alves de 23 

Oliveira, Guilherme Aires Rodrigues, João Carnei ro de Lima Jùnior, Nayara 24 

Pereira Rezende de Sousa, Pedro Henrique Moreira Cruvinel,  Rafael Tomaz 25 

Parreira e Ricardo Sena Coutinho; e os representantes discentes: Ana Júlia 26 

Ribeiro Moreira, Dariane Gomes Rocha, Gabriella Vasconcelos Mariano 27 

Branquinho, Maria Clara R. Ferreira, Marco Antônio dos Santos, Neurielly 28 

Ribeiro da Luz e Thyago César Rodrigues Paixão. Verificado o “quórum” 29 

regimental, o Presidente iniciou a reunião. Informes: O Presidente falou dos 30 

cursos que estão sendo ofertados pelo CIAR, as  ações de capacitação e 31 

desenvolvimento; e também da Elaboração do Plano de Desenvolvimento de 32 

Pessoas 2021 (PDP/2021), em que os interessados devem preencher o formulário  33 

constante no processo SEI de nº 23070.028777/2020-62. Informou também: sobre 34 

o atual cenário da COVID-19 na UFG e sobre grupos de trabalho que discutem a 35 

proposição da ampliação das atividades remotas e as perspectivas para atividade 36 

presencial; sobre a elaboração de documentos pela ANDIFES a respeito das aulas 37 

em tempos de pandemia; e sobre a ampliação das atividades remotas segundo a 38 

Resolução 22/2020, a ser discutida na reunião do CONSUNI que aconteceria na 39 

presente data, no período vespertino . A professora Sylvia comentou sobre a 40 

disciplina que está ministrando remotamente , salientando que essa única 41 

disciplina ofertada na EECA foi cadastrada como EAD no sistema da UFG, 42 

embora ministrada remotamente de forma emergencial devido à Pandemia de 43 

COVID19, essa disciplina é de caráter presencial e não de EAD. A forma de 44 

registro utilizada gerou alguns contratempos administrativos; que preocupam a 45 

professora no caso de aprovada uma ampliação da oferta de disciplinas remotas 46 

mais adiante e mantido esse tipo de registro . A professora Maria Carolina apoiou 47 

a fala da professora Sylvia, comentando também sobre seu constante  contato com 48 

a PROGRAD. O professor Alberto falou da troca de experiência que será feita 49 



com a professora Sylvia e a importância de discutir a padronização de 50 

ferramentas a serem utilizadas no caso de ampliação das atividades remotas.  O 51 

professor Gilson informou sobre a resolução que a UFG possui, que normatiza 52 

tais ferramentas e comentou sobre a experiência de retorno das atividades no 53 

programa de pós-graduação, que tem funcionado bem. Acredita que o desafio no 54 

retorno da graduação nesse momento, por constituírem turmas maiores, seria a 55 

aplicação de avaliações. O Presidente informou que o acesso à EECA deverá ser 56 

efetuado por meio de registro na portaria, para fins de controle inerente à 57 

pandemia. Salientou que nesse mês de julho a inserção mensal do relatório de 58 

monitoramento deverá ser realizado até o dia vinte e oito do referido mês.  O 59 

presidente Maurício informou que pediu ao TAE Rafael para ministrar novos 60 

treinamentos a partir do dia treze de julho,  visando ao enfoque na utilização de 61 

algumas ferramentas, como o GSUIT. O técnico Rafael comentou sobre a 62 

proposta e a metodologia de aplicabilidade do curso a ser ministrado.  O 63 

presidente Maurício agradeceu ao técnico Rafael pela pro-atividade e presteza. 64 

Foi informado sobre o levantamento que a UFG está fazendo para a realização de 65 

empréstimos de computadores aos discentes e a campanha específica da EECA 66 

“Empreste um computador para seu aluno(a)”, cuja meta é conseguir emprestar 67 

pelo menos cem computadores.  Foi enfatizado que os registros das comissões 68 

ativas da EECA estão disponíveis na página da EECA. E que qualquer 69 

necessidade de ajuste deve ser comunicado à direção. O Presidente colocou em 70 

votação a inversão de pauta,  antecipando o item 10 ao item 3, sendo aprovada por 71 

unanimidade. Continuando os informes, foi passada a palavra à professora 72 

Tatiana, que convidou a todos a participarem do evento “Flow for aeco: the lite 73 

framework and model use template” realizado em parceria com a Universidade do 74 

Ceará. Também comentou sobre o podcast da LACOCI. A discente Dariane falou 75 

em nome do C.A. de Engenharia Civil e informou que, mesmo não sendo possível 76 

realizar novas eleições de representantes discentes do curso, no momento  os três 77 

representantes discentes do C.A. de Engenharia Civil  são: Dariane Gomes Rocha, 78 

Marco Antônio dos Santos e Gabriella Vasconcelos. Manifestou o interesse dos 79 

estudantes e disponibilização em participar de comissões e também dos cursos de 80 

treinamentos de ferramentas. O técnico Rafael falou que poderá programar para 81 

ministrar um curso especifico para os discentes. A seguir, o professor Eraldo 82 

relatou o parecer da CAD, favorável à Progressão por Avaliação de Desempenho 83 

da Classe D, Associado, Nível 1 para a Classe D, Associado, Nível 2  do professor 84 

Nilson Clementino Ferreira, processo nº 23070.026411/2020-59. Informou a nota 85 

da direção. O parecer foi aprovado, com duas abstenções. O presidente, Professor 86 

Mauricio, relatou o parecer da CAD, favorável à Progressão Funcional da Classe 87 

D, Associado, Nível 3 para a Classe  D, Associado, Nível 4 do professor Kleber 88 

Teodomiro Martins Formiga, processo nº 23070.028238/2020-23. Informou a 89 

nota da direção. O parecer foi aprovado, com duas abstenções. Passou-se, então, 90 

ao item 3 da pauta: homologação de Ad Referendum - Os projetos/ ações de 91 

extensão: “Ações para mitigar COVID-19 em canteiros de obras”, sob a 92 

coordenação da professora Dr.ª Tatiana Gondim do Amaral, vigência: 15/03/2020 93 

a 31/12/2020; “Ciclo de palestras pensando o projeto, pensando a cidade 2020: 94 

mesa 2 - Do ontem ao amanhã: Pensando em hospitais de campanha em tempo de 95 

pandemia”, sob a coordenação do professor Dr. Janes Cleiton Alves de Oliveira ; 96 

"Geossintéticos em Geotecnia e Meio Ambiente”, sob a coordenação do p rofessor 97 

Dr. Renato Resende Angelim ; “Congresso Identidade X 2020”, sob a coordenação 98 

do professor Dr. José Vicente Granato de Araújo, vigência: 01/05/2020 a 99 

31/08/2020; “Ciclo de palestras pensando o projeto, pensando a cidade 2020: 100 

mesa 1 - as cidades e seus desafios ambientais no cenário da COVID-19”, sob a 101 

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=1505651&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000076&infra_hash=bf7ea73b35fd83f1127c603cca2cde5fc574d675c30c28986f0526ba864126ec


coordenação da professora Dr.ª Karla Emmanuela Ribeiro Hora, vigência: 102 

27/05/2020. Todos os Ad referendum de projetos/ ações de extensão foram 103 

aprovados por unanimidade. Foi apreciado ainda os Ad Referendum sobre os 104 

Termos de concordância e conhecimento da realização de estágio dos alunos de 105 

Engenharia Civil: Josué Nazário de Lima e Victor Gonçalves dos Santos., sendo 106 

os pareceres do prof. Raviel aprovados com duas abstenções. No item 4 da pauta, 107 

a professora Lilian relatou o seu parecer favorável ao plano anual da CISSP, com 108 

base nas ações versus normativas, sendo aprovado com uma abstenção. Sobre o 109 

item 5 da pauta, o professor Joel apresentou parecer favorável ao PADOC da 110 

professora Juliana Dorn Nóbrega. O professor Maurício enfatizou que o número 111 

de horas-aulas está proporcional e que poderá ser ampliado o número de créditos 112 

assim que retornarem as aulas.  O professor Joel salientou que na reunião passada 113 

aprovou o plano de trabalho da professora Juliana D. Nóbrega e que nesse 114 

momento está em apreciação apenas o PADOC, que foi aprovado pela maioria 115 

absoluta dos membros. Sobre o item 6 da pauta, Plano de Ação de Conectividade 116 

e Assistência Estudantil na EECA, a professora Karla Alcione informou as ações 117 

realizadas pela comissão empenhada na campanha “Empreste um computador 118 

para seu aluno(a) da EECA”.  O professor Humberto também frisou as ações e 119 

esforços desenvolvidos. O Presidente se dispôs a ajudar com os alunos que ainda 120 

faltam serem contactados e que um ponto de apoio que pode ajudar também é o 121 

C.A. Os professores José Vicente e Márcia Maria dos Anjos também se 122 

disponibilizaram a ajudar. Com a concordância dos membros, foi antecipada o 123 

item 11 da pauta, sobre o projeto UFG Solidária, sendo passada a palavra ao 124 

professor Rafael Saddi, que informou sobre tal projeto de extensão, o qual 125 

envolve professores e técnicos-administrativos e conta com a colaboração de toda 126 

a comunidade. Citou outros projetos existentes na UFG em f avor de pessoas 127 

carentes. A técnica-administrativa Nayara se propôs a compartilhar informações  128 

para assistirem o maior número de famílias , pois também lidera um projeto social 129 

que assiste mais de duzentos famílias  em situação de vulnerabilidade. O 130 

professor Rafael Saddi agradeceu a TAE Nayara e também pelo espaço de fala 131 

concedido nesta reunião. Seguindo para o item 7 da pauta, a professora Maria 132 

Carolina falou da iniciativa de divulgação no site da EECA dos projetos PIBIC/ 133 

PIVIC aprovados e encaminhados pelos professores desta unidade acadêmica. 134 

Ressaltou que se houver ainda algum professor que não encaminhou seu plano 135 

aprovado e quer que seja divulgado na página da Unidade, pode encaminhar que 136 

será publicado no site. Sobre o item 8 da pauta, Projetos CAEX, o professor 137 

Renato Angelim relatou o projeto de extensão “Avanços tecnológicos em 138 

tratamento de águas e águas residuária. Fase 2”, coordenado pelo professor 139 

Francisco Javier Cuba Teran. Período: 08/07/2020 a 07/07/2022, sendo aprovado 140 

com uma abstenção. Além disso, o professor Renato deu informes da CAEX.  141 

Seguindo para o item 9 da pauta, Avaliação do Radoc Parcial de 2020 da 142 

professora Lorena da Silva Alves, a professora Sylvia sugeriu que se crie uma 143 

sequência no procedimento referente à avaliação de Radocs pelos chefes de 144 

departamentos. O presidente Maurício consultou o professor Eraldo, chefe da 145 

CAD, sobre o possível procedimento a ser adotado para futuras apreciações de 146 

planos de trabalhos e relatórios parciais. O professor Eraldo concordou que os 147 

planos de trabalhos e relatórios parciais devem ser encaminhados pelo 148 

interessado ao chefe de departamento e esse último designar o relator para 149 

posterior apreciação no Conselho Diretor. A professora Sylvia relatou o parecer 150 

favorável ao Radoc parcial da professora Lorena , o qual foi aprovado com uma 151 

abstenção. A professora Maria Carolina relatou o parecer favorável à realização 152 

dos projetos de ensino aprovados Ad Referendum, intitulados: “Oficina de 153 



Complementação de Estudos em Pavimentação” vigência: 09/06 a 23/12/2020 e 154 

“Oficina de Complementação de Estudos em Mecânica dos Solos I”, vigência: 155 

15/06 a 23/12/2020. coordenados pela professora Lilian Ribeiro de Rezende. 156 

Aprovados ambos os Ad referendum  com uma abstenção. A seguir, foi exibido um 157 

vídeo referente ao projeto LACOCI da professora Tatiana. Foi passada a palavra 158 

livre aos conselheiros, item 11 da pauta, e os professores Carlos, Humberto, José 159 

Vicente, Marcus e Maurício agradeceram a participação do C.A. e de todos que 160 

se dedicaram na realização do evento Espaço das Profissões. O Presidente 161 

agradeceu a todos os conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 162 

reunião, da qual, para constar, eu, Alexandra Alves de Oliveira, assistente em 163 

administração na Escola de Engenharia Civil e Ambiental, lavrei a presente ata 164 

que, se julgada conforme, será assinada por todos os presentes.  165 


