ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 08.05.2020.
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Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na sala
virtual da EECA/UFG, no sistema da Mconf da RNP reuniu -se ordinariamente o
Conselho Diretor, sob a presidência da Diretora Karla Emmanuela Ribeiro Hora,
para apreciação da pauta constante da convocação previamente expedida.
Presentes à reunião os conselheiros, docentes: Ademir Aparecido do Prado,
Alberto Vilela Chaer, André Luiz Bortolacci Geyer, Andrielli Morais de Oliveira,
Ariovaldo Fernandes de Almeida, Carlos Alberto Lauro Vargas, Daniel de Lima
Araújo, Danilo Duarte Costa e Silva, Dario Queija de Siqueira, Denilson
Teixeira, Edgar Bacarji, Enio José Pazini Figueiredo, Eraldo Henriques de
Carvalho, Francisco Javier Cuba Teran, Frederico Martins Alves da Silva, Gilson
de Farias Neves Gitirana Junior, Giovana Carla Elias Fleury, Hugo José Ribeiro,
Humberto Carlos Ruggeri Junior, Janes Cleiton Alves de Oliveira, Joel Roberto
Guimarães Vasco, José Vicente G ranato de Araújo, Karla Alcione da Silva
Cruvinel, Karla Emmanuela Ribeiro Hora, Katia Alcione Kopp, Klebber
Teodomiro Martins Formiga, Lilian Ribeiro de Rezende, Lorena da Silva Alves,
Márcia Maria Dos Anjos Mascarenha, Márcio Belluomini Moraes, Marcus An dré
Siqueira Campos, Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter, Maurício
Martines Sales, Nilson Clementino Ferreira, Nora Katia Saavedra del Aguila
Hoffmann, Oswaldo Cascudo Matos, Paulo Sérgio Scalize, Raviel Eurico
Basso, Renata Machado Soares, Renat a Medici Frayne Cuba, Renato Resende
Angelim, Ricardo Prado Abreu Reis, Saulo Bruno Silveira e Souza, Simone Costa
Pfeiffer, Sylvia Regina Mesquita de Almeida, Tatiana Gondim do Amaral, Tule
César Barcelos Maia, Ulisses Guimarães Ulhôa, Zenón José Guzmán N uñes del
Prado.; técnicos-administrativos: Alexandra Alves de Oliveira, Guilherme Aires
Rodrigues, João Carneiro de Lima Jùnior, Nayara Pereira Rezende de Sousa,
Pedro Henrique Moreira Cruvinel, Rafael Tomaz Parreira, Ricardo Sena Coutinho
e Thiago Afonso de Sousa; e os representantes discentes: Ana Júlia Ribeiro
Moreira, Caroline Pereira de Andrade, Dariane Gomes Rocha, Gabriella
Vasconcelos Mariano Branquinho, Maria Clara R. Ferreira, Marco Ant ônio dos
Santos e Neurielly Ribeiro da Luz. Verificado o “quór um” regimental, a
Presidente iniciou a reunião explicando que, para melhor funcionamento da
reunião, só deverão manter a câmera e o microfone ligados a própria presidente e
o vice-diretor, que irão coordenar a reunião. Os demais membros conselheiros
podem manter a câmera e o microfone desligados, pois o sistema só permite doze
câmeras acionadas ao mesmo tempo, apenas quando for passad a a palavra que os
demais membros conselheiros deveram acionar a câmera e o microfone. A
presidente explicou a forma de votaç ão. Justificou o cancelamento da reunião de
abril, que se deu em função da demanda por parte da reitoria e, devido ao
isolamento social, houve uma série de reuniões e , com isso, o empenho em
auxiliar nas iniciativas e decisões da administração central. A p residente deu os
seguintes informes: Não há discussão sobre o cancelamento do semestre, as ações
da UFG estão direcionadas para a garantia da segurança da saúde de todos da
gestão institucional. Há uma expectativa que n a reunião do CONSUNI, que
ocorrerá no período da tarde da presente data, às 14h30, venha ser discutid a e
aprovada uma nova portaria flexibilizando algumas atividades como: Oferta de
Núcleos
Livres;
Prática
como
componente
curricular;
Atividades
complementares; Ação de extensão e pós -graduação. Citou a Portaria 1200, que
visa ser um instrumento positivo para resguardar a Gestão da UFG de modo
geral. Os trabalhos admitidos são: presencial; semipresencial; remoto;
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impossibilidade de trabalho remoto. Enquanto durar a pandemia e o
distanciamento social todos devem inserir o relatório de atividades mensal e
quem recebe Adicional de Insalubridade, que são poucos, devem ficar atentos às
normativas do Ministério da Economia. A Universidade vai tentar tramitar o mais
rápido possível o modelo de alocação de vagas para que se abram os concursos
públicos da diversas áreas para a reposição de vagas. A previsão é de 40 vagas
remanescentes de aposentadorias. Há a orientação do MEC, do início do ano, para
o não aumento de custos para a Universidade, os processos de progressão e
promoção em andamento seguem, mas ainda não há uma notícia certa do
pagamento sobre essas promoções e progressões. A UFG, paulatinamente, tem
ampliado suas ações de enfrentamento à pandemia envolvendo questões de saúde,
desenvolvimento e inovação tecnológica e assistência estudantil. As câmaras
deverão retomar as atividades: graduação, pesquisa, extensão e CEPEC. Não há
uma data certa sobre o retorno das atividades presenciais, está sendo realizado
um diagnóstico sobre a possibilidade de us o das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC). O espaço das profissões acontecerá de forma
online, no formato “live”. O prof. Humberto está acompanhando, mas se
necessitar de auxílio mais docentes serão incluídos nessa atividade. Foi
informado que o edital do programa de iniciação científica foi prorrogado até dia
dezoito do mês de maio. Ainda não saiu o quantitativo de bolsas que
disponibilizarão mas deverá sair nos próximos dias. A presidente informou a
composição de uma comissão criada para tratar da gestão durante a pandemia,
cujos membros são: a diretora, o vice-diretor, os coordenadores de graduação, os
coordenadores da pós-graduação, o coordenador administrativo, os coordenadores
de área e dois servidores da secretaria. A comissão visa tratar de ações para o
enfrentamento da pandemia. Foi realizado um diagnóstico da situação da
comunidade acadêmica da EECA e a comissão está tabulando os dados para ser
divulgado e traçar uma estratégia para a EECA. Foi falado ainda sobre a
preparação de um curso de capacitação para o uso de algumas das TDICs para os
servidores locais. Informado também que o acesso na EECA está normal, mas que
todos devem registrar sua entrada e saída na portaria. O uso dos espaços
acadêmicos deve ser comunicado à Direção com antecedência para a análise do
atendimento das condições de segurança em saúde. Os comunicados da direção
enviados por e-mail são os principais instrumentos de aviso da situação da
unidade e da universidade em geral. Até o momento foram quatro comunicados :
vinte e dois de março; trinta e um de março; oito de abril e dezessete de abril. Os
atendimentos administrativos seguem normalmente, respostas a processos e
trâmites via SEI. A EECA está dando seguimento normal dos pedidos de compras
e acompanhamento do SIPAC, entre outros. A Direção informou que o governo
bloqueou o acesso no sistema de férias para a alteração, ou seja, quem estiver
com férias marcadas, assim permanecerá e deverá cumprir. Atualmente há um
concurso em andamento: Mecânica das estruturas e uma docente para assumir no
concurso de Hidráulica e Saneamento. A Direção está indo na EECA por meio do
seguinte revezamento: segunda, quarta e sexta, respectivamente Karla, Maurício
e Ricardo. A presidente e seu vice agradeceram aos chefes de departament os, ao
coordenador administrativo Ricardo Sena, aos servidores Rafael e Alexandra, e
todos que têm auxiliado nas diversas demandas. O vice-diretor salientou a
importância de apresentar o crachá se necessitar acessar o prédio da EECA. A
presidente apresentou as diferentes ações que vêm sendo desenvolvidas durante a
COVID-19 e agradeceu a todos os envolvidos. Foram apreciados os Ad
referendum de aprovação dos projetos de pesquisas, intitulados: 1- "Avaliação da
durabilidade do concreto por meio de estudos av ançados de mecanismos de
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transporte, estudos de campo e modelagem preditiva da vida útil de estruturas de
concreto” aplicação em sistemas eólicos, hidroelétricos e outras obras especiais
de infraestrutura ”, coordenação: Oswaldo Cascudo; 2 - "Modelagem em Diversas
Escalas da Geração de Sedimentos em Erosões e o A porte em Reservatórios de
UHEs”, coordenação: Maurício Martines Sales; 3 - "Análise dos impactos
ambientais decorrentes da extração mineral no município de Paracatu (MG)”,
coordenação: Emiliano Lôbo de Godoi; 4- "Impressão 3D para a Construção Civil
Estudo multiescala da reologia e da aderência entre camadas”, coordenação:
Helena Carasek Cascudo. Ad referendum de Prorrogação dos projetos de
pesquisas, intitulados: 1- "Núcleo de Estudos em Mecânica Computacional e
Aplicada NEMAC”, coordenação: Sylvia Regina Mesquita de Almeida, até agosto
de dois mil e vinte e um; 2- "Licenciamento ambiental como instrumento de
melhoria de qualidade no uso dos recursos naturais” naturais”, coordenação:
Emiliano Lobo de Godoi, até dezembro de dois mil e vinte e um; 3 - "Gestão da
qualidade e certificação de sistemas”, coordenação: Tatiana Gondim do Amaral ,
Até dezembro de dois mil e vinte e três. 4 - "Conversas de Meninas e
Engenheiras: semeando oportunidades para a igual dade de gênero nas ciências”,
coordenação: Karla Emmanuela Ribeiro, até dezembro de dois mil e vinte e um;
5- "Energia das Mulheres da Terra: soluções tecnológicas e metodologias de
monitoramento” monitoramento”, coordenação: Karla Emmanuela Ribeiro Hora,
até dezembro de dois mil e vinte e dois. Todos os Ad referendum citados
anteriormente foram aprovados, com duas abstenções. Submetido ainda os Ad
referendum de aprovação dos projetos de extensão intitulados: 1 - "Curso
introdutório Basic #R”, coordenação: R aviel Eurico Basso; 2- "Ciranda de
soluções: respostas da academia aos desafios da governança pública” pública”,
coordenação: Denilson Teixeira; 3 - "LABITECC SGQ Sistema de Gestão da
Qualidade ABNT NBR ISO 17025 REDE SIBRATEC/REDETEC” REDETEC”,
coordenação: Andrielli Morais de Oliveira; 4- "Desentulho Desenvolvimento de
Estratégias Sustentáveis para Entulho”, coordenação: Eder Carlos Guedes dos
Santos; 5- "Liga acadêmica construção civil Pesquisa e Assessoria em
Gerenciamento na Construção Civil”, coordenaç ão: Tatiana Amaral. Todos os Ad
referendum sobre os projetos de extensão foram aprovados por unanimidade. O
vice-diretor, prof. Maurício, leu o parecer favorável da CAD à aprovação do
desempenho parcial do Estágio Probatório do prof. Hugo José Ribeiro (Pro cesso
SEI nº: 23070.103142/2017-56). O parecer da CAD foi aprovado, com duas
abstenções. Apreciado ainda o parecer favorável da CAD referente à avaliação
final do Estágio Probatório, bem como a promoção da classe A nível 2 para a
classe C nível 1 do prof. Hugo José Ribeiro (Processo SEI nº:
23070.103142/2017-56); o parecer da CAD foi aprovado com três abstenções. O
prof. Enio leu o parecer da CAD favorável a progressão por avaliação de
desempenho da Profª. Maria Carolina G omes de Oliveira Brandstetter (Processo
SEI nº: 23070.016772/2020 97), o parecer da CAD foi aprovado com três
abstenções. A presidente abriu espaço para a profª. Tatiana falar sobre o trabalho
realizado da elaboração da cartilha e vídeo sobre Prevenção da COVID -19 nos
canteiros de obra. A professora Tatiana comentou sobre os materiais
desenvolvidos com os alunos da LACOCI e a ideia é disponibilizar para os
trabalhadores da engenharia civil, neste consta os cuidados necessários de
prevenção a COVID-19. Informou que ainda está trabalhando no aperfeiçoam ento
do vídeo e foi lançado o concurso para substituição da voz feminina no referido
vídeo. A presidente informou que o reitor pediu para refletir sobre o cenário
atual, no qual há uma necessidade de todos reaprender em, havendo uma
oportunidade de reinvenção. A presidente pediu, então, que os departamentos se
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reunissem e pensassem como podemos nos portar na EECA frente ao cenário
atual. A presidência apresentou dois símbolos de reconstrução, a flor Cosmo e a
letra da música Paciência, do cantor Lenine. O vice-diretor agradeceu a todos
pelo apoio. Enfatizou que a palavra da vez é paciência, coragem e força. Em
seguida foi aberta a palavra livre aos conselheiros. O prof. Carlos agradeceu a
todos que ajudaram na "vaquinha" para a aquisição de respiradores artificiais. A
presidente Karla esclareceu ainda algumas dúvidas. Nada mais havendo a tratar ,
foi encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Alexandra Alves de Oliveira,
assistente em administração na Escola de Engenharia Civil e Ambiental, lavrei a
presente ata que, se julgada conforme, será assinada por todos os presentes.

