
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 04.12.2020.

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove1
horas, na sala virtual da EECA/UFG, no sistema da Mconf da RNP, reuniu-2
se ordinariamente o Conselho Diretor, sob a presidência da Diretora Karla3
Emmanuela Ribeiro Hora, para apreciação das pautas constantes da4
convocação previamente expedida. Presentes à reunião os conselheiros,5
docentes: Ademir Aparecido do Prado, Alberto Vilela Chaer, André Luiz6
Bortolacci Geyer, Andrielli Morais de Oliveira, Ariovaldo Fernandes de7
Almeida, Carlos Alberto Lauro Vargas, Daniel de Lima Araújo, Danilo8
Duarte Costa e Silva, Denilson Teixeira, Eder Carlos Guedes dos Santos,9
Edgar Bacarji, Enio José Pazini Figueiredo, Eraldo Henriques de Carvalho,10
Francisco Javier Cuba Teran, Frederico Martins Alves da Silva, Gilson de11
Farias Neves Gitirana Junior, Giovana Carla Elias Fleury, Hugo José12
Ribeiro, Humberto Carlos Ruggeri Junior, Janes Cleiton Alves de Oliveira,13
Joel Roberto Guimarães Vasco, José Vicente Granato de Araújo, Juliana14
Dorn Nóbrega, Karla Emmanuela Ribeiro Hora, Katia Alcione Kopp, Lilian15
Ribeiro de Rezende, Lorena da Silva Alves, Márcia Maria dos Anjos16
Mascarenha, Márcio Belluomini Moraes, Marcus André Siqueira17
Campos, Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter, Maurício18
Martines Sales, Nilson Clementino Ferreira, Nora Katia Saavedra del19
Aguila Hoffmann, Oswaldo Cascudo Matos, Paulo Sérgio Scalize, Raviel20
Eurico Basso, Renata Machado Soares, Renata Medici Frayne Cuba,21
Renato Resende Angelim, Ricardo Prado Abreu Reis, Simone Costa22
Pfeiffer, Saulo Bruno Silveira e Souza, Sylvia Regina Mesquita de Almeida,23
Tatiana Gondim do Amaral, Tule César Barcelos Maia, Wellington Nunes24
de Oliveira, Ulisses Guimarães Ulhoa, Zenon José Guzmán Nuñes del25
Prado; técnicos-administrativos: Alexandra Alves de Oliveira, Guilherme26
Aires Rodrigues, Ellen Flávia Moreira Gabriel, Nayara Pereira Rezende de27
Sousa, Samantha Junqueira Moreira, Pedro Henrique Moreira Cruvinel,28
Ricardo Sena Coutinho e Tiago de Sousa Martins; e os representantes29
discentes: Ana Laura Honório Silva, Cristiano Guimarães de Castro, Maria30
Clara R. Ferreira, Marco Antônio dos Santos, Maria Eduarda de Oliveira31
Silva, Thyago Cesar R. Paixão. Justificou a ausência: Klebber Teodomiro32
Martins Formiga. Verificado o quórum regimental, a Presidente iniciou a33
reunião submetendo a proposta de inclusão das pautas: Processo de34
progressão da professora Tatiana Gondim do Amaral; Apreciação de35
projetos de extensão CAEX; Anuência de três disciplinas oferecidas pela36
EECA para o curso de graduação em Engenharia Elétrica. Não houve37
manifestações contrárias às inclusões. Pauta 1: Apreciação da ata da38
reunião Ordinária de 06/11/2020 – Após propostos ajustes de alterações39
ortográfica e gramaticais, a referida ata foi colocada em votação e40
aprovada com quarenta e cinco votos favoráveis e um voto contrário.41
Pauta 2: Informes - A Presidente salientou sobre a necessidade de cada42
servidor que programou afastamento no ano de dois mil e vinte prestar43
contas da solicitação, preenchendo a planilha do Plano Nacional de44
Desenvolvimento. A Presidente informou da prorrogação no prazo para45
cadastrar projetos premiados no ano de dois mil e vinte, para candidatura46
ao Certificado de Reconhecimento Consuni 2020, alertando que o novo47
prazo para se inscrever é até dia 05/01/2021. A Presidente lembrou a48
todos do prazo final de homologação de pedidos de férias para janeiro. A49



Presidente explicou a mudança na forma de preencher o relatório mensal50
para quem está no regime semipresencial, no qual deverão ser51
especificados os dias trabalhados presencialmente na unidade e salientou52
a importância do preenchimento do relatório mensal até a data do dia53
29/12/2020. A Presidente informou os nomes dos laboratórios que estão54
com protocolos de segurança aprovados e os que estão em procedimento55
de análise. Foi informado também sobre o SICAD, cujo fechamento para56
edição no sistema está previsto para ocorrer no dia 31/01/2021 e a57
recomendação é que o preenchimento seja feito apenas com as atividades58
executadas até o final do ano de 2020. A Presidente informou sobre a59
realização de uma reunião de Conselho Diretor especial, no próximo dia60
onze, como objetivo de falar dos sessenta anos da UFG e sobre os61
desafios superados neste ano. A professora Maria Carolina Gomes62
Brandstetter, coordenadora do curso de graduação em Engenharia Civil,63
falou sobre os prazos dos planos de ensino para 2020-2. Informou sobre a64
disponibilidade do tutorial para auxilio na geração dos processos relativos65
aos TCCs. O professor Humberto, coordenador do curso de graduação em66
Engenharia Ambiental e Sanitária, lembrou que os chefes de67
departamentos deverão apreciar as ementas para que essas sejam68
aprovadas pelo conselho diretor. A Presidente pediu que quem tiver69
dúvidas relacionadas à graduação pode procurar a coordenação. O70
discente Cristiano G. Castro, presidente da Agremiação Politécnica da71
UFG, falou sobre o evento “Semana de Mercado 2020”, que aconteceu72
entre os dias 19 e 24 do mês de outubro, organizado pela primeira vez de73
forma remota, o que resultou em um crescimento exponencial, sendo bem74
visto em várias regiões do Brasil. O responsável pelo projeto foi o75
professor José Vicente G. Araújo; Pauta 3: Ad Referendum – A presidente76
leu o parecer favorável do professor Nilson C. Ferreira sobre a alteração77
de metodologia do projeto de pesquisa intitulado “Áreas Protegidas78
Urbanas: Importância Ecossistêmica, Econômica e Social”, Código79
PI04242-2020, sob a coordenação da professora Katia Alcione Kopp. Em80
votação, o referido parecer foi aprovado com quarenta e nove votos81
favoráveis, zero voto contrário e uma abstenção; Pauta 4 – Relato82
do pedido de retificação de Radoc, Interessada: Tatiana G. Amaral,83
Processo SEI nº 23070.010668/2019-55. O professor Maurício M. Sales84
relatou o RADOC 2018 da professora Tatiana G. Amaral, emitindo o85
parecer favorável à aprovação do referido relatório. O parecer foi86
aprovado com cinquenta e um votos favoráveis, zero voto contrário e três87
abstenções; Pauta Incluída 1 – Processo de progressão Tatiana G. Amaral,88
Processo SEI nº 23070.049236/2020-78. O professor Enio Pazini relatou o89
parecer favorável da CAD à progressão, informou as pontuações90
atribuídas à interessada e a média da avaliação da direção de 9,4. Em91
votação, o referido parecer foi aprovado com quarenta e dois votos92
favoráveis, zero voto contrário e quatro abstenções; Pauta 5 – Projeto de93
Pesquisa, Interessada: Sylvia Regina M. Almeida. O professor Nilson C.94
Ferreira relatou o seu parecer favorável à aprovação do projeto de95
pesquisa intitulado: “Estudos, Desenvolvimento e Aplicações em96
Otimização de Topologia Contínua e Discreta”, com vigência de97
15/10/2020 a 14/10/2025. O referido parecer foi aprovado por98
unanimidade; Pauta 6 - Homologação do resultado do concurso para99
professor efetivo, área: Mecânica das Estruturas Computacional. A100
professora Sylvia Regina M. Almeida, apresentou os aspectos formais do101



referido concurso, bem como o resultado final, e este teve apenas um102
candidato aprovado, Arthur Álax de Araújo Albuquerque. Em votação, a103
homologação do referido concurso foi aprovada com quarenta e dois votos104
favoráveis, zero voto contrário e uma abstenção; Pauta 7 – Processo de105
Progressão, Interessada: Katia A. Kopp, Processo SEI106
nº 23070.047168/2020-11. O professor Maurício M. Sales leu o parecer do107
professor Klebber T. M. Formiga, favorável à progressão da professora108
Katia A. Kopp. O referido parecer foi aprovado por unanimidade; Pauta 8 –109
Processo de Promoção, Interessado: Daniel L. Araújo. O professor Edgar110
Bacarji relatou o parecer da CAD favorável à promoção do interessado. O111
parecer foi aprovado por unanimidade; Pauta 9 – Processo de Progressão,112
Interessada: Renata Medici Frayne Cuba. O professor Eraldo Henriques113
de Carvalho relatou o parecer favorável da CAD à progressão da114
interessada. O parecer foi aprovado por unanimidade; Pauta 10 –115
Proposta de Modelo de Aprovação para os RADOCs 2020. O professor116
Maurício M. Sales apresentou a proposta discutida e aprovada no Consuni,117
alterada temporariamente e vigente enquanto durar a pandemia. A118
Resolução Consuni 053/2020 reduziu algumas pontuações em diferentes119
itens. A proposta é que o docente de carga horária de 40h/semanais120
possa alcançar 60 pontos no RADOC 2020; e um professor de carga121
horária de 20h/semanais possa alcançar 37,5 pontos no RADOC 2020. O122
professor Maurício fez um paralelo com as metas anteriores, o que123
possibilita a visualização de uma flexibilidade nessas pontuações a serem124
cumpridas. A proposta de Modelo de Aprovação para os RADOCs 2020 foi125
aprovada com trinta e nove votos favoráveis, um voto contrário e seis126
abstenções; Pauta incluída 2 – Apreciação projetos de Extensão CAEX. O127
professor Renato Resende Angelim apresentou o parecer favorável à128
aprovação do projeto de extensão intitulado “Conecta: Meio Ambiente e129
Pandemia”, sob a coordenação da professora Katia A. Kopp, vigência: 14130
a 17/12/2020. O referido projeto foi aprovado com quarenta e um votos131
favoráveis, zero voto contrário e uma abstenção. A seguir, o professor132
Renato apresentou o parecer favorável à aprovação do projeto de133
extensão intitulado “Workshop: Revisão Sistemática da Literatura”, sob a134
coordenação da professora Tatiana G. do Amaral, vigência: 01 a135
31/10/2021. A professora Andrielli Oliveira pediu vista ao projeto e o136
respectivo parecer, com isso, ficou definido que a conselheira Andrielli137
deve apresentar um parecer na próxima reunião para este último projeto138
de extensão apresentado; Pauta incluída 3 – Anuência de três disciplinas139
oferecidas pela EECA para o curso de graduação em Engenharia Elétrica.140
Ficou decidida a retirada da pauta para avaliação das ementas das141
disciplinas pelos departamentos para emissão de pareceres. A presidente142
agradeceu a todos os conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi143
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Alexandra Alves de144
Oliveira, assistente em administração na Escola de Engenharia Civil e145
Ambiental, lavrei a presente ata que, se julgada conforme, será aprovada146
na próxima reunião ordinária do Conselho Diretor.147


