
ATA DA  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 05.06.2020. 

 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas, 1 

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

se ordinariamente o Conselho Diretor, sob a presidência da Diretora Karla 3 

Emmanuela Ribeiro Hora, para apreciação da pauta constante da 4 

convocação previamente expedida. Presentes à reunião os conselheiros, 5 

docentes: Ademir Aparecido do Prado, Alberto Vilela Chaer, André Luiz 6 

Bortolacci Geyer, Andrielli Morais de Oliveira, Ariovaldo Fernandes de 7 

Almeida, Carlos Alberto Lauro Vargas, Daniel de Lima Araújo, Danilo 8 

Duarte Costa e Silva, Dario Queija de Siqueira, Denilson Teixeira, Edgar 9 

Bacarji, Enio José Pazini Figueiredo, Eraldo Henriques de Carvalho, 10 

Francisco Javier Cuba Teran, Frederico Martins Alves da Silva,  Gilson de 11 

Farias Neves Gitirana Junior, Giovana Carla Elias Fleury, Hugo José 12 

Ribeiro, Humberto Carlos Ruggeri Junior, Janes Cleiton Alves de Oliveira, 13 

Joel Roberto Guimarães Vasco, José Vicente Granato de Araújo, Juliana 14 

Dorn Nóbrega, Karla Alcione da Silva Cruvinel, Karla Emmanuela Ribeiro 15 

Hora, Katia Alcione Kopp, Klebber Teodomiro Martins Formiga, Lilian 16 

Ribeiro de Rezende, Lorena da Silva Alves, Márcia Maria Dos Anjos 17 

Mascarenha, Márcio Belluomini Moraes, Marcus André Siqueira 18 

Campos, Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter,  Maurício 19 

Martines Sales, Nilson Clementino Ferreira, Nora Katia Saavedra del 20 

Aguila Hoffmann, Oswaldo Cascudo Matos, Paulo Sérgio Scalize, Raviel 21 

Eurico Basso, Renata Machado Soares, Renata Medici Frayne Cuba, 22 

Renato Resende Angelim, Ricardo Prado Abreu Reis, Saulo Bruno Silveira 23 

e Souza, Simone Costa Pfeiffer, Sylvia Regina Mesquita de Almeida, 24 

Tatiana Gondim do Amaral, Tule César Barcelos Maia e Zenón José 25 

Guzmán Nuñes del Prado; os técnicos-administrativos: Alexandra Alves de 26 

Oliveira, Antônio Carlos Assis Leonel,  Guilherme Aires Rodrigues, João 27 

Carneiro de Lima Jùnior, Nayara Pereira Rezende de Sousa, Pedro 28 

Henrique Moreira Cruvinel, Rafael Tomaz Parreira, Ricardo Sena 29 

Coutinho; e os representantes discentes: Ana Júlia Ribeiro 30 

Moreira, Dariane Gomes Rocha, Gabriel Crisostomo Almeida, Gabriella 31 

Vasconcelos Mariano Branquinho, Maria Clara R. Ferreira, Marco Antônio 32 

dos Santos e Thyago Cesar Rodrigues Paixão. Verificado o “quórum” 33 

regimental, a Presidente iniciou a reunião com o ponto de pauta 1 – 34 

Apreciação da ata referente ao dia 06/03/2020. Com destaques para 35 

alterações gramaticais, a referida ata foi aprovada por unanimidade; 36 

Apreciada ainda a ata referente ao dia 08/05/2020. Com destaques para 37 

alterações gramaticais, a referida ata foi aprovada, com três abstenções. 38 

A ata referente a reunião extraordinária do dia 28/02/2020 ficou para 39 

posterior apreciação, pois necessita de alterações contextual. Pauta 2 – 40 

Homenagem Póstuma à Servidora Celia Ferreira - A presidente, 41 

professora Karla, falou da perda da ex-servidora Célia Nunes Ferreira, 42 

que veio a óbito, manifestou seus sentimentos. O professor Maurício leu 43 

um texto do servidor Ricardo Sena, que escreveu representando o 44 

sentimento dos colegas da EECA. Falaram ainda, em Homenagem a ex-45 

servidora Célia Nunes Ferreira, os professores:  Alberto V. Chaer, José 46 

Vicente e Oswaldo Cascudo. A presidente agradeceu a todos pela 47 

palavras manifestas, inclusive pelo “Chat”. Posteriormente foi colocado em 48 

votação a inclusão dos três pontos de pautas: CAEX; Núcleo Livre a ser 49 



ministrado pela professora Sylvia.  E a substituição da Márcia M. A. 50 

Mascarenha, no NDE da Engenharia Ambiental pelo professor Renato R. 51 

Angelim. Aprovado com uma abstenção. Pauta 3 Informes - A direção deu 52 

os seguintes informes: não há discussão sobre cancelamento do semestre 53 

e nem de retorno de aulas presenciais. O CIAR está ofertando cursos de 54 

Tecnologia Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). Acontecerá o 55 

Congresso da ANDIFES nos dias dezessete a dezoito de junho, o mesmo 56 

versará sobre a temática Realidade e Futuro da Universidade Federal. A 57 

UFG fará um Seminário antecedendo o congresso da ANDIFES, nos dias 58 

oito a dez de junho, doze de junho e quinze a dezesseis de junho. Haverá 59 

o espaço das profissões, que visa apresentar os cursos aos alunos de 60 

ensino médio. Os professores Humberto e Marcus comentaram acerca da 61 

organização do espaço das profissões, que esse ano ocorrerá através de 62 

“lives”, devido ao momento de isolamento social, ocasionado pela  63 

pandemia. Foi comentado sobre a Portaria 1.200, que é um instrumento 64 

que resguarda a Gestão da UFG de modo geral. Foi pedido a atenção na 65 

inserção Mensal do Relatório de Monitoramento, que neste mês deverá 66 

ser inserido até o dia vinte e oito de junho, só precisará colocar outro 67 

plano de trabalho o servidor que for passar para a situação 68 

semipresencial. A Comissão de Gestão EECA COVID-19 composta pela 69 

Direção, coordenadores de GD e PPG, chefes de departamento e 70 

Coordenação administrativa segue reunindo-se para tomadas de decisões. 71 

O Diagnóstico da Situação da Comunidade Acadêmica da EECA está 72 

disponível no site da EECA. Realizamos o Curso de Capacitação de 73 

Treinamento Digital de Informação e Comunicação, referente ao RNP e 74 

Google Meet, ministrado pelo Técnico Rafael Tomaz Parreira. Inclusive a 75 

direção salienta os profundos agradecimento ao referido técnico pelo 76 

grande apoio prestado. A professora Lilian explicou o que o CIAR está 77 

oferecendo de curso no momento. Foi falado da importância de ler os 78 

comunicados enviados pela direção em geral , já foram passados os 79 

seguintes comunicados por “e-mail”: CONSUNI/22, Acesso à EECA, 80 

Remarcação de Férias e Exames Ocupacionais. Foi criado o aplicativo 81 

“UFG em casa”. Acontece toda sexta-feira, às dezesseis horas, através do 82 

Google Meet, desde o dia vinte e nove de maio a “live” da PRAE, com 83 

participação das coordenações de assuntos estudantis das unidades 84 

acadêmicas. A discente Ana Júlia convidou a todos para participarem da 85 

edição especial do evento IDx 2020, construindo sua carreira, que 86 

ocorrerá online, será nos dias de vinte e dois a vinte e seis de junho, 87 

também informou que haverá um pré-evento com “lives” no Ins tagram, a 88 

programação estará disponível no instagram do C.A. da Engenharia 89 

Ambiental da UFG. Contará com a participação do CREA-GO, CREA 90 

jovem, DCE e outros. O evento será registrado como um projeto de 91 

extensão pelo professor José Vicente. O professor Ademir falou sobre o 92 

curso de especialização em projeto de estruturas de concreto, que foi 93 

deliberado o retorno das atividades, meio consulta individual dos alunos 94 

sobre a aceitação desse retorno online, apenas dois alunos não 95 

concordaram. O professor Marcus também informou sobre o curso de 96 

especialização sobre Construção Civil que faltam apenas oito horas aulas 97 

para conclusão e que consultou também aos alunos e todos concordaram 98 

e finalizar de forma online. Eraldo Carvalho informa que o CERSOL não 99 

irá retornar, pois cinquenta por cento dos alunos não concordaram em 100 

retornar com as aulas online. Pauta 4 - A direção discorreu sobre os 101 



principais  pontos aprovados na Resolução CONSUNI nº 22/2020 , que são 102 

as atividades possíveis e contempladas pela referida resolução de serem 103 

realizadas de forma remota. O técnico Rafael disponibilizou para marcar 104 

um encontro para sanar dúvidas sobre o uso de ferramentas apresentadas 105 

e orientadas no curso que ofertou. No PPGEAS já foi acordado que o 106 

professor poderá ministrar aulas online. Pauta 5 - Foi informado do 107 

protocolo de saúde e segurança sanitária, criado como norma, para o 108 

acesso e uso dos espaços da EECA, inclusive os Laboratórios, as 109 

orientações encontram disponíveis no site da própria EECA.  Já foi 110 

solicitado a compra de termômetros para cada laboratório.  Os professores 111 

responsáveis pelos laboratórios comentaram sobre o movimento de 112 

retorno de atividades semipresenciais. Pauta 6 - Homologação dos Ad 113 

Referendum: Projeto de Extensão intitulado: "Impactos da COVID-19 na 114 

saúde ocupacional dos trabalhadores da limpeza pública e manejo dos 115 

resíduos sólidos urbanos”, sob a coordenação do professor Dr. Eraldo 116 

Henriques de Carvalho, período: dia quinze do mês de maio do ano de 117 

dois mil e vinte e um a dia trinta e um do mês de dezembro do ano de dois 118 

mil e vinte e um. Aprovado com uma abstenção.  Aprovação da 119 

prorrogação, por mais sete meses, do prazo de conclusão do Curso de 120 

Especialização em Construção Civil  (contrato N94/2018 FUNAPE), 121 

coordenado pelo professor Marcus André Siqueira Campos, para a data do 122 

dia vinte e oito do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um . 123 

Aprovado com uma abstenção. Pauta 7 – O professor Edgar Bacarji leu o 124 

parecer favorável da CAD e também a nota da chefia referente à avaliação 125 

parcial do Estágio Probatório da Professora Lorena da Silva Alves 126 

(Processo: 23070.021356/2018-96), foi aprovado com uma abstenção. 127 

Pauta 8 - Modelo de Alocação de Vagas da EECA – A direção frisou que a 128 

unidade ganhou uma vaga para professor efetivo. A professora Sylvia 129 

relembrou o que é avaliado no modelo de alocação de vagas na EECA, 130 

falou da aplicação do modelo, no momento a unidade tem cinquenta e seis 131 

docentes sendo quarenta e seis D.E. e dez de vinte horas. Foram 132 

computados os índices por área, e o resultado modelo ficou: a vaga será 133 

para a área de Geotecnia, em segundo lugar a área de Estruturas, em 134 

terceiro lugar a área de Hidráulica e Saneamento, em quarto lugar a área 135 

de Construção Civil e em quinto a área de Geomática. Foi aprovado com 136 

três abstenções. O professor Frederico comentou sobre a alocação de 137 

vagas e elogiou a EECA, que alcançou uma boa posição no ranking de 138 

obtenção de vagas. Foi colocada em votação a abertura do concurso da 139 

vaga aberta, para a área de Geotecnia. Foi aprovado com quatro 140 

abstenções. Pauta 9 - Plano de Trabalho 2020 professora Juliana Nóbrega 141 

– O Professor Joel Roberto G. Vasco relatou seu parecer favorável a 142 

aprovação do plano de trabalho da professora Juliana Nóbrega, após 143 

discussões foi dado o encaminhamento de aprovação do plano de trabalho 144 

condicionado que seja avaliado na próxima reunião o PADOC.  Foi 145 

aprovado com quatro abstenções. Foi colocado em apreciação o ponto de 146 

pauta de núcleo livre a ser ministrado pela professora Sylvia. A professora 147 

Maria Carolina leu seu parecer favorável a disciplina de núcleo livre: 148 

“Editoração de trabalhos acadêmicos”. Foi aprovado com duas 149 

abstenções. Por falta de tempo hábil não foi possível apreciar os demais 150 

pontos e encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Alexandra Alves 151 

de Oliveira, assistente em administração na Escola de Engenharia Civil e 152 



Ambiental, lavrei a presente ata que, se julgada conforme, será assinada  153 

por todos os presentes. 154 


