
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 07.08.2020.

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às oito horas e trinta1
minutos, 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 da convocação4
previamente expedida. Presentes à reunião os conselheiros, docentes: Ademir5
Aparecido do Prado, Alberto Vilela Chaer, André Luiz Bortolacci Geyer,6
Andrielli Morais de Oliveira, Ariovaldo Fernandes de Almeida, Carlos Alberto7
Lauro Vargas, Daniel de Lima Araújo, Danilo Duarte Costa e Silva, Denilson8
Teixeira, Edgar Bacarji, Enio José Pazini Figueiredo, Eraldo Henriques de9
Carvalho - apenas como ouvinte (Férias), Francisco Javier Cuba Teran, Frederico10
Martins Alves da Silva, Gilson de Farias Neves Gitirana Junior, Giovana Carla11
Elias Fleury, Hugo José Ribeiro, Humberto Carlos Ruggeri Junior, Janes Cleiton12
Alves de Oliveira, Joel Roberto Guimarães Vasco, José Vicente Granato de13
Araújo, Juliana Dorn Nóbrega, Karla Alcione da Silva Cruvinel, Karla14
Emmanuela Ribeiro Hora, Katia Alcione Kopp, Klebber Teodomiro Martins15
Formiga, Lilian Ribeiro de Rezende, Lorena da Silva Alves, participando apenas16
como ouvinte, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, Márcio Belluomini Moraes,17
Marcus André Siqueira Campos, Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter,18
Maurício Martines Sales, Nilson Clementino Ferreira, Nora Katia Saavedra del19
Aguila Hoffmann, Oswaldo Cascudo Matos, Paulo Sérgio Scalize, Raviel Eurico20
Basso, Renata Machado Soares, participando apenas como ouvinte, Renata21
Medici Frayne Cuba, Renato Resende Angelim, Ricardo Prado Abreu22
Reis, Simone Costa Pfeiffer, Saulo Bruno Silveira E Souza, Sylvia Regina23
Mesquita de Almeida, Tatiana Gondim do Amaral, Tule César Barcelos Maia,24
Wellington Nunes de Oliveira, Zenón José Guzmán Nuñes del Prado; técnicos-25
administrativos: Alexandra Alves de Oliveira, Guilherme Aires Rodrigues, João26
Carneiro de Lima Júnior, Karolayne Peres de Melo, Nayara Pereira Rezende de27
Sousa - apenas como ouvinte (Férias), Pedro Henrique Moreira Cruvinel, Rafael28
Tomaz Parreira e Ricardo Sena Coutinho; e os representantes discentes: Ana Júlia29
Ribeiro Moreira, Caroline P. de Andrade, Dariane Gomes Rocha, Maria Clara R.30
Ferreira, Marco Antônio dos Santos, Macristopher Henrique Oliveira Santos,31
Neurielly Ribeiro da Luz e Thyago Cesar Rodrigues Paixão. Verificado o32
“quórum” regimental, a Presidente iniciou a reunião. Pauta 1 - Apreciação da ata33
referente à reunião extraordinária do dia vinte e oito do mês de fevereiro do34
corrente ano, com retificação da fala da professora Sylvia na linha sessenta e seis35
e a supressão do nome da professora Márcia na linha cento e dezenove; a referida36
ata foi aprovada com duas abstenções. Apreciação da ata referente à reunião37
ordinária do dia cinco do mês de junho do corrente ano, mediante a inclusão da38
referência “NDE” na linha 51, correções ortográficas nas linhas: 55, 76, 125 e39
139; e inclusão do nome do professor Enio na relação de presentes na40
mencionada reunião; a referida ata foi aprovada com quatro abstenções.41
Apreciação da ata referente à reunião ordinária do dia três do mês de julho do42
mês do corrente ano, mediante a correção no texto quanto à fala da professora43
Sylvia a partir da linha 40; a referida ata foi aprovada com duas abstenções.44
Informes: A presidente falou da oferta de cursos de formação via CIAR/UFG e45
apresentou um tutorial para a inscrição, que pode ser realizada por meio do46
sistema SIGRH. Há uma demanda da PROGRAD para que todos os docentes47
participem na próxima segunda-feira, dia dez, das 14h00 às 16h00, do48
planejamento institucional com os Pró-reitores da UFG. Mesmo havendo49



limitação de vagas, é possível assistir, pois será transmitida através de um link50
que será disponibilizado na página da UFG na data e no horário mencionados51
acima. Foi informada a alteração da equipe de TI/ Técnico Laboratório, pois o52
servidor Rafael Parreira deixará de ser servidor público da UFG por motivos53
pessoais. Diante da decisão do referido servidor, a direção fez um agradecimento54
pela imensa colaboração e pelas atividades desenvolvidas por ele. O técnico55
Rafael também agradeceu a todos pela recepção e pela empatia que recebeu desde56
a sua entrada na EECA. Foi concedida a fala aos professores Daniel e Zenon, que57
agradeceram ao técnico pelo papel desempenhado no LABITECC, LABMEC e na58
EECA em geral. Houve também vários agradecimentos manifestados via chat ao59
técnico Rafael pela sua atuação e sua marcante passagem pela EECA. A seguir, a60
presidente falou da Resolução 18/2017, que foi enviada por e-mail a todos e61
informou que o CONSUNI está discutindo a revisão das constantes do Anexo II.62
Portanto, pede a todos que leiam e, caso tenham contribuições, encaminhem à63
Direção da EECA antes da próxima reunião do CONSUNI que ocorrerá no dia64
vinte e oito deste mês. A presidente explicou que não abrirá espaço para65
discussão desse tema na presente reunião, mas que haverá uma reunião66
extraordinária no dia quatorze deste mês para a apreciação dos planos de ensino;67
e nesta reunião sim, se solicitado, poderá ser discutida a temática. Explicou ainda68
que há um consenso de que “a flexibilização deveria ser o mais ampla possível,69
considerando que não foram só as atividades de ensino as prejudicadas”. A70
comissão de monitoria da EECA, sob a presidência da professora Katia Saavedra,71
apresentou o 1º ADITIVO às Normas Complementares, referente ao edital de72
seleção de monitores da Escola de Engenharia Civil e Ambiental de 20 de73
dezembro de 2019. E em seguida a professora Katia Saavedra pediu a apreciação74
do aditivo. O professor Mauricio reforçou que os docentes que não pediram75
monitores, repensem e consultem seus ex-alunos, pois, quando o edital for aberto76
novamente, o prazo para inscrição será curto e será um edital simplificado, e que77
a seleção será feita considerando a nota do aluno na disciplina pleiteada e sua78
média global. O professor Gilson Gitirana observou no chat que os alunos79
também reconhecem que a presença de um monitor no ambiente virtual é mais um80
apoio para que eles possam entrar em contato e tirar dúvidas; e o próprio81
professor pode se beneficiar do auxilio desse monitor. Em votação, o aditivo foi82
aprovado com cinco abstenções. Informe CAEAS – Carta Compromisso para o83
Ensino Remoto Emergencial, A discente Ana Júlia leu carta em nome do CAEAS84
e do CAEC, que reflete as expectativas dos discentes acerca de apoio do corpo85
docente e de toda a equipe de servidores da EECA. A presidente recebeu a carta e86
a utilizará como subsídio na tomada de decisão pela equipe gestora. A professora87
Marcia Mascarenha falou sobre sua eleição para a coordenação do GECON e da88
professora Maria Carolina para a vice coordenação. A gestão tem vigência de89
primeiro de agosto de dois mil e vinte a trinta e um de julho de dois mil e vinte e90
dois. A direção agradeceu a contribuição do professor Daniel L. Araújo; e91
parabenizou e deu as boas-vindas à nova coordenação. Foi informada a retomada92
do primeiro semestre letivo de dois mil e vinte, que ocorrerá a partir do dia trinta93
e um deste mês com término previsto para o dia vinte e dois de janeiro de dois94
mil e vinte e um. Já o segundo semestre letivo de dois mil e vinte transcorrerá do95
dia vinte e dois de fevereiro ao dia doze de junho de dois mil e vinte e um. A96
professora Karla Alcione e o professor Saulo falaram sobre as ações da PRAE97
que estão em andamento para o alcance da campanha de doação e empréstimo de98
equipamentos. A lista de discentes carentes da EECA tem um total de trinta e99
dois alunos, a comissão já conseguiu vinte e dois equipamentos e promessas de100
outros. Foram informados os prazos da PRAE para o envio de dados desses101



alunos carentes para o recebimento da bolsa conectividade. Os alunos carentes102
que morarem em outros municípios serão priorizados para receberem o auxilio de103
quinhentos reais pela PRAE, para ajudar na aquisição de um computador e os104
alunos mais próximos receberão os computadores, emprestados pela EECA. O105
professor Maurício agradeceu ao professor Ulisses que emprestou quatro106
computadores na campanha. O professor Ulisses falou sobre o empenho para o107
alcance de mais computadores. A presidente agradeceu ao professor Ulisses e108
também frisou e agradeceu o apoio da discente Ana Júlia, que, em nome da109
CAEAS, fez uma ação de intermediadora em contato com o Tribunal de Justiça110
que disponibilizou computadores para a referida campanha. Em seguida, foi111
passada a palavra aos coordenadores de curso de graduação, professor Humberto112
e professora Maria Carolina, para tratarem do ponto de retomada das aulas. A113
professora Maria Carolina informou que já foi solicitada a inclusão dos114
calendários referente aos semestres letivos no site da EECA. Informou sobre os115
prazos estipulados pela PROGRAD, que deverão ser cumpridos, entre eles: o116
período para ajustes de oferta de turmas, que será até o dia dezessete desde mês;117
o período que os discentes terão para solicitar acréscimos de disciplinas via118
portal, que ocorrerá entre os dias dezenove e vinte e um do corrente mês. Ainda119
sobre a retomada das aulas via ensino remoto, foi informado que estão sendo120
produzidas pela PROGRAD diferentes orientações e instruções normativas e121
também as mudanças emergenciais nesse aspecto, como planos de ensino,122
desmembramentos de disciplinas, estágio obrigatório e pontuação de atividades123
complementares. A presidente informou sobre a reunião extraordinária para a124
apreciação dos planos de ensino, que deverão ser alterados e adaptados à nova125
realidade para continuidade do semestre 2020/1, em regime de ensino remoto126
emergencial. Haverá a reunião da PROGRAD na próxima semana, que traçará127
diretrizes de planejamento institucional. Em seguida os departamentos se128
reunirão para discussão e atualização dos planos de ensino, para que129
posteriormente os planos de ensino já ajustados sejam apreciados na reunião130
extraordinária de CD. Os coordenadores de curso de graduação, professor131
Humberto e professora Maria Carolina, orientaram os docentes sobre a132
abrangência que deve ser contemplada nos planos de ensino. Foram apresentadas133
algumas alterações que devem ser adaptadas no modelo atual de plano de ensino134
usado na EECA. Foi apresentada ainda a sugestão da PROGRAD de organização135
didático-pedagógica para a reestruturação de plano de ensino de disciplinas, em136
modo remoto. Em seguida, o professor Humberto forneceu ainda algumas137
sugestões acerca do redesenho dos planos de ensino. A direção também138
complementou as orientações. Posteriormente falou sobre a Resolução 544/MEC,139
com orientações CNE, que versa sobre as aulas práticas e em laboratórios.140
Surgiram algumas dúvidas e preocupações de docentes, as quais foram141
esclarecidas pela direção e pelos coordenadores de curso de graduação. O142
professor Renato parabenizou a direção e a coordenação de graduação pelo zelo143
demostrado para com os docentes da EECA e também falou desse novo cenário,144
que é excepcional e temporário, mas que será de um aprendizado muito grande145
para todos. Seguindo a convocação, conforme observado no ponto de pauta 3, a146
mesma será tratada no ponto pauta 6, de apreciação de projetos. Pauta 4 -147
Adequação do Estágio Não Obrigatório (EC) – recomendação PROGRAD – A148
coordenadora do curso de graduação em Engenharia Civil, professora Maria149
Carolina, explicou que no dia quinze de julho, em decorrência da atual situação150
frente à pandemia da COVID-19, recebeu via coordenação geral de estágio da151
PROGRAD, a professora Drª. Rosângela Carvalho, uma recomendação expressa152
de que os pré-requisitos para a realização do estágio não obrigatório se resumam153



à indicação de um período mínimo, sendo esse o mais curto possível. Essa154
recomendação veio em resposta à solicitação que alguns alunos fizeram, em155
função de não terem cumprido essa carga horária e terem tido oportunidade de156
realizar estágio. A professora Maria Carolina informou ainda que solicitou ao157
NDE a indicação de concordância ou não em relação ao assunto e o coordenador158
de estágio do curso de graduação em Engenharia Civil, professor Raviel e159
coordenadora do curso de graduação, professora Maria Carolina, redefiniram a160
carga horária mínima de mil e setenta hora em disciplinas de Núcleo Comum e161
Núcleo Específico, como pré-requisito para a realização de estágio não162
obrigatório, em caráter excepcional, com vigência enquanto durar a pandemia.163
Desde já a professora Maria Carolina agradeceu a concordância dos colegas do164
NDE da Engenharia Civil e ao professor Raviel, que fez a proposta. O professor165
Raviel ressaltou que chegaram a esse denominador de mil e setenta horas166
mantendo uma proporcionalidade em relação aos semestres, pois não houve o167
primeiro semestre letivo. O professor Carlos, como membro do NDE, reforçou a168
sua concordância com a alteração de caráter temporário. A presidente, diretora169
Karla Emmanuela, pediu a votação do conselho, dando ciência da alteração de170
carga horária mínima de mil e setenta horas em disciplinas para a realização do171
estágio não obrigatório da Engenharia Civil, concordando assim com a decisão do172
NDE. Em votação, o tema foi aprovado com trinta e nove votos de aceitação, dois173
contrários, e dois votos de abstenções. Pauta 5 - Apreciação do pedido de174
Reconhecimento do CAEAS e do CAEC como entidade estudantil. A presidente175
submeteu a apreciação e, em votação, foi aprovado com uma abstenção. Pauta 3 -176
Ad Referendum: a presidente frisou que a direção está fazendo as aprovações ad177
referendum a partir dos pareceres do CAEX e da comissão de pesquisa, em178
função da necessidade de celeridade, pois são projetos que dependem de179
financiamento e, no caso da extensão, estão acontecendo muitas ações e eventos180
online . Em apreciação, os ad referendum: Projeto de pesquisa intitulado181
"Inovação e Sustentabilidade na Construção Civil: Gestão e Reaproveitamento de182
Resíduos de Construção”, com vigência de 2 (dois) anos, de 01 de julho de 2020183
a 30 de junho de 2022; e o Projeto de pesquisa intitulado "NUPEC -Núcleo de184
Pesquisas Tecnológicas em Materiais, Processos e Durabilidade das Construções”,185
com vigência de 5 (cinco) anos, de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2025”,186
ambos os projetos sob a coordenação da professora Dr. Helena Carasek Cascudo.187
Em votação, ambos foram aprovados com duas abstenções. Pauta 6 - Apreciação188
de Projetos de Pesquisas. O professor Nilson Clementino relatou o projeto189
intitulado “Estudo da geração das ondas de impacto em lagos de barragem através190
do método SPH”, sob a coordenação do professor Dr. Joel Roberto Guimarães191
Vasco, com vigência de 3 anos, início em 01 de agosto de 2020 e finalização em192
31 de julho de 2023; e o projeto de titulo: “Avaliação do Uso da Água em193
Unidades Unifamiliares Durante a Pandemia de COVID-19”, sob a coordenação194
do professor Dr. Marcus André Siqueira Campos, com vigência de 6 meses, com195
início em maio de 2020 e finalização em outubro de 2020. Em votação ambos196
foram aprovados com duas abstenções. Pauta 7- Apreciação Projetos CAEX. O197
professor Renato Angelim apresentou os relatos de projetos de extensão198
aprovados Ad Referendum: 1) EVENTO: Ciclo de palestras Virtual: Pensando o199
Projeto, Pensando a Cidade - # em casa - MESA3: Saneamento e COVID-19: o200
uso da água e os desafios para a sustentabilidade em tempos de pandemia.201
Coordenadora: Professora Drª. Karla Emmanuela R. Hora. 2) EVENTO: Ciclo de202
palestras Virtual: Pensando o Projeto, Pensando a Cidade - # em casa: MESA 4203
Exercício Profissional em tempos de Pandemia. Coordenadora: Professora Drª.204
Karla Emmanuela R. Hora. 3) CURSO: Curso introdutório -Basic #R -Turma 2,205



coordenador: Professor Dr. Raviel E. Basso. 4) EVENTO: IV Semana das Ligas206
Acadêmicas “Se Liga”, coordenadora: Professora Drª. Tatiana G. do Amaral. 5)207
PROJETO: Em Construção - Podcast LACOCI, coordenadora: Professora Drª.208
Tatiana G. do Amaral. 6) PROJETO: Melhoria da infraestrutura do209
LABITECC/UFG para atendimento aos ensaios da norma ABNTNBR15575:2013,210
com foco na Durabilidade dos Sistemas Estruturais em Concreto-211
SIBRATEC/DURABILIDADE/UFG, coordenador: Professor Dr. Oswaldo212
Cascudo Matos. 7) PROJETO: GT 17025 - Grupo de Trabalho ABNT NBR213
ISO/EIC 17027:2017, coordenadora: Professora Drª. Andrielli M. de Oliveira. 8)214
EVENTO: V International Seminar on Performance and Durability of Concrete215
Structures – DURAR, coordenador: Professor Dr. Dr. Oswaldo Cascudo Matos. 9)216
EVENTO: Semana de mercado 2020 -Nova Era Economica no Brasil e seus217
Impactos na Engenharia, coordenador: Professor Dr. José Vicente G. de Araújo.218
10) EVENTO: 3rd Pan-American Conference on Unsaturated Soils, coordenador:219
Professor Dr. Gilson de F. N. Gitirana Júnior. Em votação, todos os projetos220
apresentados pela CAEX, já aprovados Ad Referendum, foram aprovados por221
unanimidade pelos conselheiros. O professor Renato Angelim apresentou ainda o222
relato sobre a ação de extensão: “Live: Plano Diretor de Goiânia: por que223
conhecer? Por que debater?”, da coordenadora Karla Emmanuela R. Hora, o qual224
foi aprovado por unanimidade. Pauta 8 - Aceleração da Promoção, Processo:225
23070.032855/2020-23. O professor Klebber leu o parecer da CAD favorável à226
aprovação da Aceleração da Promoção do professor Wellington Nunes de227
Oliveira, por já ter concluído o estágio probatório e apresentar título de Doutor.228
O parecer favorável à Aceleração da promoção do referido professor foi aprovado229
com duas abstenções. Pauta 9 – Progressão por Avaliação de Desempenho,230
processo: 23070.026299/2020-56, professora Lorena da Silva Alves. O professor231
Enio Pazini leu o parecer da CAD favorável à progressão funcional da professora232
Lorena da Silva Alves, para a “Classe A, Nível II, de Professor Assistente A”.233
Foi informada ainda a nota da Direção na apreciação do parecer e, em votação,234
foi aprovado por unanimidade o referido parecer. A presidente Karla Emmanuela235
saudou e felicitou ao professor Frederico, que agora está a frente da SEINFRA,236
desejou sucesso e colocou a Escola de Engenharia Civil e Ambiental à disposição237
para qualquer auxílio. O professor Frederico falou sobre o desafio aceito,238
pensando no beneficio para a UFG, de estar à frente da SEINFRA. O professor239
Maurício também parabenizou o professor Frederico. O professor Enio Pazini240
comunicou sobre o Congresso Brasileiro de Patologia em Construções, realizado241
on-line, que ocorrerá na próxima semana. A presidente agradeceu a todos os242
conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para243
constar, eu, Alexandra Alves de Oliveira, assistente em administração na Escola244
de Engenharia Civil e Ambiental, lavrei a presente ata que, se julgada conforme,245
será assinada por todos os presentes.246


