
ATA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 04.09.2020. 

 

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às oito 1 

horas e quarenta minutos, na sala virtual da EECA/UFG, no sistema da 2 

Mconf da RNP, reuniu-se ordinariamente o Conselho Diretor, sob a 3 

presidência da Diretora Karla Emmanuela Ribeiro Hora, para apreciação 4 

das pautas constantes da convocação previamente expedida. Presentes à 5 

reunião os conselheiros, docentes: Ademir Aparecido do Prado, Alberto 6 

Vilela Chaer, André Luiz Bortolacci Geyer, Andrielli Morais de Oliveira, 7 

Ariovaldo Fernandes de Almeida, Carlos Alberto Lauro Vargas, Daniel de 8 

Lima Araújo, Danilo Duarte Costa e Silva, Dario Queija de Siqueira, 9 

Denilson Teixeira, Eder Carlos Guedes dos Santos, Enio José Pazini 10 

Figueiredo, Eraldo Henriques de Carvalho, Francisco Javier Cuba Teran, 11 

Frederico Martins Alves da Silva, Gilson de Farias Neves Gitirana Junior, 12 

Giovana Carla Elias Fleury, Hugo José Ribeiro, Humberto Carlos Ruggeri 13 

Junior, Janes Cleiton Alves de Oliveira,  Joel Roberto Guimarães Vasco, 14 

Juliana Dorn Nóbrega, Karla Emmanuela Ribeiro Hora,  Katia Alcione 15 

Kopp, Klebber Teodomiro Martins Formiga, Lilian Ribeiro de 16 

Rezende, Lorena da Silva Alves, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, 17 

Márcio Belluomini Moraes, Marcus André Siqueira Campos,  Maria Carolina 18 

Gomes de Oliveira Brandstetter, Maurício Martines Sales, Nilson 19 

Clementino Ferreira, Nora Katia Saavedra del Aguila Hoffmann, Oswaldo 20 

Cascudo Matos, Paulo Sérgio Scalize, Raviel Eur ico Basso, Renata 21 

Machado Soares, Renata Médici Frayne Cuba, Renato Resende Angelim,  22 

Ricardo Prado Abreu Reis, Simone Costa Pfeiffer, Saulo Bruno Silveira e 23 

Souza, Sylvia Regina Mesquita de Almeida, Tatiana Gondim do Amaral, 24 

Tule César Barcelos Maia, Wellington Nunes de Oliveira, Ulisses 25 

Guimarães Ulhoa, Zenón José Guzmán Nuñes del Prado; técnicos -26 

administrativos: Alexandra Alves de Oliveira, Guilherme Aires Rodrigues, 27 

Ellen Flávia Moreira Gabriel, João Carneiro de Lima Júnior, Nayara 28 

Pereira Rezende de Sousa, Pedro Henrique Moreira Cruvinel e Ricardo 29 

Sena Coutinho; e os representantes discentes: Dariane Gomes Rocha, 30 

Edyssa Dornelas Souza, Maria Clara R. Ferreira, Marco Antônio dos 31 

Santos, Neurielly Ribeiro da Luz, Layane Rodrigues de Oliveira e  Thyago 32 

César Rodrigues Paixão. Verificado o quórum regimental, a Presidente 33 

iniciou a reunião salientando que a gravação desta serve apenas para fins 34 

de registro de ata, pois não tem autorização de uso de imagem e voz dos 35 

conselheiros. E que continua sendo publicizada no site desta unidade a 36 

ata de cada reunião de Conselho Diretor, após aprovação constando as 37 

decisões apreciadas nas reuniões anteriores. A presidente informou três 38 

demandas de inserção de pontos de pauta: 1ª) Comissão Municipal de 39 

Saneamento Básico de Goiânia; 2ª) Comissão de Apoio ao Ensino Remoto 40 

Emergencial; e 3ª) Parecer de projeto de Pesquisa da professora Karla 41 

Emmanuela. Em seguida, foi colocada em apreciação a inclusão das 42 

referidas demandas como pontos de pautas finais na presente reunião. A  43 

inclusão foi aprovada com duas abstenções. Foi informado pelo professor 44 

Maurício que o Google Meet não está permitindo mais a gravações. 45 

Acerca de ferramentas que possibilitam as gravações de aulas ou outras 46 

reuniões, os professores Nilson Ferreira e Lilian Ribeiro e a representante 47 

discente Dariane recomendaram, respectivamente, as ferramentas OBS, 48 

Loom e PowerPoint, para gravações de aulas. Pauta 1 - Apreciação da ata 49 



referente à reunião ordinária do dia sete do mês de agosto do corrente 50 

ano, considerando as correções destacadas pelos conselheiros nas linhas 51 

50, 58, 59, 79, 94, 135 e as correções ortográficas a serem passadas pela 52 

professora Sylvia; a referida ata foi aprovada com três abstenções. 53 

Apreciação da ata referente à reunião extraordinária do dia dezenove do 54 

mês de agosto do corrente ano, considerando a correção destacada na 55 

linha 95; a referida ata foi aprovada com uma abstenção. Pauta 2 - 56 

Informes: a presidente agradeceu o empenho dos coordenadores de 57 

cursos, chefes de departamentos e toda a equipe da secretaria de 58 

graduação que fizeram o trabalho de verificação e alinhamento dos planos 59 

de ensino, os quais foram disponibilizados dentro do prazo. A presidente 60 

parabenizou o esforço dos centros acadêmicos e os professores de 61 

laboratórios, inclusive da disciplina de Topografia, pois em um trabalho 62 

coletivo promoveram reuniões para sanar dúvidas, procurando encontrar 63 

soluções para realizar as práticas de laboratório nos momentos oportunos 64 

e tentando criar alternativas caso não seja possíve l as aulas presenciais 65 

ainda este ano. A presidente frisou que já reiniciou o semestre letivo, 66 

consolidado como Ensino Remoto Emergencial – ERE, que todos da 67 

Unidade procuraram se preparar o máximo possível para o momento 68 

através de capacitações, trocas de experiências, cursos, diálogos junto 69 

aos estudantes, disponibilização no site local de perguntas e respostas, 70 

ações de acessibilidade, ações de conectividade, ações coletivas de todos 71 

os coordenadores; portanto, a presidente  parabenizou a todos e informou 72 

que essa coletividade fez uma diferença imensa no resultado final dessa 73 

retomada do semestre na modalidade ERE. A seguir, foi informado sobre 74 

os pedidos das férias para o ano de dois mil e vinte e um, que deverão ser 75 

solicitadas via despacho em processo criado no SEI, posteriormente a 76 

direção enviará ofício à DAP para avaliação pelo GR, o registro e a 77 

marcação das férias. Lembrando que existe uma instrução normativa que , 78 

após marcadas as férias, não está sendo permitido alteração, exceto por 79 

motivo com justificativa consubstanciada a ser analisada. Foi informado 80 

que estão atuando presencialmente na secretaria, uma vez por semana, 81 

no Bloco A: a diretora Karla Emmanuela, às quartas-feiras; o vice-diretor 82 

Maurício, às segundas-feiras; o coordenador administrativo Ricardo Sena, 83 

às sextas-feiras; o secretário da graduação Thiago Afonso, às quintas-84 

feiras; e a assistente em administração Alexandra Oliveira, às terças-85 

feiras. Informou ainda que, no momento, há dois laboratórios na EECA 86 

que estão regulamentados com os protocolos de segurança e saúde para 87 

funcionar, que são o LABGEO e o LABITECC. Os demais laboratórios que 88 

forem abrir também deverão apresentar o protocolo de segurança e saúde 89 

para conhecimento do professor Carlos Lauro, que o enviará ao SIASS 90 

para apreciação. A coordenadora de curso da Engenharia Civil, professora 91 

Maria Carolina, informou que finalizou a análise de acréscimos em 92 

disciplinas e que estão sendo realizados procedimentos-padrão para o 93 

TCC, com a colaboração do professor Janes e do técnico Thiago Afonso, 94 

com o intuito de facilitar os trâmites via SEI. A professora Maria Carolina  95 

comentou ainda que, como docente, teve uma resposta positiva dos 96 

discentes e atribui isso, como mencionado pela diretora Karla Emmanuela, 97 

à atuação preventiva com relação a dúvidas e à publicação do máximo de 98 

informações no site da EECA. Agradeceu assim ao trabalho conjunto de 99 

todos. O coordenador de curso da Engenharia Ambiental, professor 100 

Humberto, também agradeceu a todos pelo esforço desempenhado nesse 101 



recomeço e desejou a todos os colegas boas aulas e um bom semestre.  O 102 

representante titular da CAEX, professor Renato Angelim, informou que 103 

está aberto o edital PROBEC, que os interessados a submeterem projetos 104 

podem realizar as inscrições a partir do dia quatorze de setembro ao dia 105 

dois de outubro. Falou sobre a nova Resolução de Extensão, que é mais 106 

objetiva e esclarecedora, e informou que será encaminhada a todos os 107 

docentes via e-mail. Comentou sobre as ações de extensão da unidade, 108 

que se adaptou ao período de isolamento social nessa pandemia do 109 

COVID19 e teve considerável fluxo de produções. Salientou que na página 110 

da EECA há espaço para publicização dessas ações de extensão. Pauta 3 111 

-  Ad Referendum. A presidente leu os Ad Referendum: Aprovação do 112 

Projeto de Extensão “I Webinar de Conservação de Água em Edifícios, sob 113 

a coordenação do Prof. Dr. Marcus André Siqueira Campos, com período 114 

de vigência: 26/08/2020 a 23/09/2020”; Aprovação do Projeto de Extensão 115 

"Workshop de durabilidade - Workshop final do projeto P&D FURNAS -116 

ANEEL/UFG 0394-504/2015 (Parte UFG) - Principais resultados, 117 

discussões e perspectivas no campo da durabilidade do concreto: Uma 118 

ação de Transferência Tecnológica de Forma Remota", sob a coordenação 119 

do Prof. Dr. Oswaldo Cascudo Matos, com período de vigência: 120 

03/08/2020 a 28/08/2020; Aprovação das vagas remanescentes do edital 121 

de Normas Complementares ao Edital Complementar nº 01 ao Edital 122 

PROGRAD nº. 41, de 16 de dezembro de 2019, sendo seis (06)  vagas 123 

para monitoria voluntária e um (01) vaga para monitoria remunerada   124 

(trata-se do processo de seleção para o Programa de Monitoria dos 125 

Cursos de Graduação da EECA/UFG); Aprovação da oferta da disciplina 126 

optativa "Tópicos Especiais em Engenharia Ambiental e Sanitária - 127 

Geoprocessamento", a ser ministrada pelo professor Wellington Nunes de 128 

Oliveira, com carga horária total (CHT) de 48h/aulas, sendo 32h de aulas 129 

teóricas e 16h de aulas práticas, na modalidade de Ensino Remoto 130 

Emergencial (ERE); Aprovação do parecer favorável do professor Raviel 131 

Eurico Basso referente ao “Termo de Conhecimento e Concordância com a 132 

Realização do Estágio Obrigatório ” do aluno Igor Felipe Cunha Santana, 133 

do curso de Engenharia Civil; e Aprovação da participação da Escola de 134 

Engenharia Civil e Ambiental (EECA) na parceria técnica da Universidade 135 

Federal de Goiás com a Associação S.O.S. Rio Piracanjuba, conforme a 136 

minuta de Protocolo de Intenções (1215315), o Ofício nº 06/2020-A 137 

(1215181) e o Despacho GR (1234038). Na EECA, ficam designados os 138 

docentes Kátia Kopp, Hugo Ribeiro e Denilson Teixeira representando a 139 

Unidade Acadêmica nessa ação. Os Ad Referendum foram aprovados por 140 

unanimidade. Pauta 4 - Aprovação da reabertura do concurso de 141 

Estruturas, processo n 23070.014923/2019-39, e da minuta do mesmo 142 

concurso. A professora Sylvia informou que foi aproveitada a minuta do 143 

concurso anterior, havendo apenas duas alterações. A primeira diz 144 

respeito ao perfil desejado, sendo acrescentada uma especificação, 145 

necessitando de habilidade em programação computacional de métodos 146 

numéricos; a outra alteração foi nos prazos entre a instalação do concurso 147 

e a prova escrita, prevendo que o sorteio do ponto se dará logo após a  148 

instalação do concurso e a prova escrita vinte e quatro horas após o 149 

sorteio do ponto. A reabertura do concurso de Estruturas e a respectiva 150 

minuta foram aprovados com três abstenções. Pauta 5 - Proposta de 151 

modelo para distribuição de orientadores de estágio curricular obrigatório. 152 

O professor Raviel Basso falou da proposta elaborada de distribuição dos 153 

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1309308&id_procedimento_atual=1309157&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000076&infra_hash=8596c1f95b08227c0abe4a2e94152e9ed2bb1e3e92c5ecd6640d0b74eaec6d46
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1309166&id_procedimento_atual=1309157&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000076&infra_hash=9ca1c9d333de0b3d126ed26d78d9a7e1f25e601ff71eee6cca725b29037c2e2b
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1329495&id_procedimento_atual=1309157&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000076&infra_hash=902206a56831d9fbdee96722d2dcf4438d1a3a534fb2fd253990bc1b44e5380a


orientadores de estágio da Engenharia Civil, que ocorrerá com o intuito de 154 

auxiliar os professores a atingirem e/ou aumentarem a pontuação no 155 

RADOC deste ano. Ele frisou a distribuição de orientadores de forma 156 

balanceada pelas áreas, seguindo também preceitos particulares da 157 

coordenação, como por exemplo se o aluno pedir por um professor 158 

especifico só não será atendido se o professor estiver com mui tas 159 

orientações ou sobrecarregado com outras atividades. Pauta 6 - Relatório 160 

final do afastamento para doutorado do professor Wellington N. Oliveira. A 161 

professora Katia Kopp leu seu relato favorável à aprovação da finalização 162 

do processo de afastamento para doutorado do professor Wellington N. 163 

Oliveira, pois cumpriu todos os requisitos para o encerramento do referido 164 

processo. O relato foi aprovado com uma abstenção. Pauta 7 – Apreciação 165 

de projetos de pesquisas: Havendo apenas um projeto de pesquisa, esse 166 

ponto de pauta foi passando para o final, pois o referido projeto também 167 

foi pontuado como acréscimo de pauta no início da reunião. Pauta 8 – 168 

Progressão por Avaliação de Desempenho – Interessada: Karla Alcione - 169 

Processo: 23070.029221/2020-93. O professor Eraldo Carvalho relatou o 170 

parecer da CAD favorável à Progressão por Avaliação de Desempenho da 171 

professora Karla Alcione, da classe C nível II para o nível III da referida 172 

classe. O parecer foi aprovado com duas abstenções. Pauta 9 – 173 

Progressão por Avaliação de Desempenho – Interessado: Ricardo Prado 174 

A. Reis - Processo: 23070.029924/2020-11. O professor Enio Pazini 175 

relatou o parecer da CAD favorável à Progressão por Avaliação de 176 

Desempenho do professor Ricardo Prado A. Reis, da classe C nível I para 177 

o nível II da referida classe. O parecer foi aprovado com uma abstenção. 178 

Pauta 10 – Progressão por Avaliação de Desempenho – Interessado: Joel 179 

Vasco – Processo: 23070.032187/2020-34. O professor Klebber 180 

Teodomiro relatou o parecer da CAD favorável a Progressão por Avaliação 181 

de Desempenho do professor Joel Vasco, da classe C nível II para o nível 182 

III da referida classe. O parecer foi aprovado com duas abstenções.  183 

Pauta 11 – Promoção por Avaliação de Desempenho - Interessado: 184 

Denilson Teixeira – Processo: 23070.034344/2020-46. O professor 185 

Klebber Teodomiro relatou o parecer da CAD favorável à Promoção por 186 

Avaliação de Desempenho do professor Denilson Teixeira da classe C 187 

nível IV para a classe D nível I. O parecer foi aprovado com duas 188 

abstenções. Pauta 12 – Promoção por Avaliação de Desempenho – 189 

Interessado: Emiliano Lobo de Godoi - Processo: 23070.032184/2020-09. 190 

O professor Maurício relatou o parecer da CAD favorável à Promoção por 191 

Avaliação de Desempenho do professor Emiliano Lobo de Godoi da classe 192 

C nível IV para a classe D nível I. O parecer foi aprovado com uma 193 

abstenção. Com a retomada da pauta, passou-se ao item 7 - Projeto de 194 

Pesquisa: O professor Nilson relatou o seu parecer favorável ao projeto de 195 

pesquisa intitulado: “Águas, educação e alimento: conversando sobre 196 

hortas urbanas escolares”, sob a coordenação da Professora  Karla 197 

Emmanuela Ribeiro Hora, com vigência: do primeiro dia do mês de 198 

setembro do ano de dois mil e vinte ao primeiro dia do mês de setembro 199 

do ano de dois mil e vinte e três. O parecer foi aprovado por unanimidade. 200 

A seguir, o professor Maurício citou como Indicação para compor a 201 

Comissão Municipal de Saneamento Básico de Goiânia os nomes da 202 

professora Karla Emmanuela R. Hora e do professor Eraldo Henriques de 203 

Carvalho. Foi aberta a discussão e, em seguida, em votação, a indicação 204 

foi aprovada com cinco abstenções. A presidente abriu para a Indicação 205 

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1559702&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000076&infra_hash=79e9433e1dc2cd3c55502a90bbb10048b056bd1c2e6f182af7b3c962287d6fa8


de dois nomes para comporem a Comissão de Apoio ao Ensino Remoto 206 

Emergencial (ERE), em substituição aos professores Maria Carolina e 207 

Humberto, que estão sobrecarregados com as coordenações de curso e 208 

outras atividades, não sendo viável sua permanência. Os professores 209 

Maria Carolina e Humberto falaram sobre as características dessa 210 

comissão, que tem como essência ser uma rede de apoio. Em seguida foi 211 

aberta a discussão, houve a manifestação dos professores Eder Carlos 212 

Guedes dos Santos e Juliana Dorn Nóbrega para comporem a comissão. A 213 

indicação foi aprovada com duas abstenções. Nada mais havendo a tratar, 214 

foi encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Alexandra Alves de 215 

Oliveira, assistente em administração na Escola de Engenharia Civil e 216 

Ambiental, lavrei a presente ata que, se julgada conforme, será assinada 217 

por todos os presentes. 218 


