
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 03.09.2021. 

 

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, na 1 

sala virtual da EECA/UFG, no sistema da Mconf da RNP, reuniu-se ordinariamente o 2 

Conselho Diretor, sob a presidência da Diretora Karla Emmanuela Ribeiro Hora, para 3 

apreciação das pautas constantes da convocação previamente expedida. Presentes 4 

à reunião, os conselheiros docentes: Ademir Aparecido do Prado, Alberto Vilela 5 

Chaer, André Luiz Bortolacci Geyer, Andrielli Morais de Oliveira, Ariovaldo 6 

Fernandes de Almeida, Arthur Álax de Araújo Albuquerque, Carlos Alberto Lauro 7 

Vargas, Daniel de Lima Araújo, Danilo Duarte Costa e Silva, Dario Queija de 8 

Siqueira, Eder Carlos Guedes dos Santos, Edgar Bacarji, Enio José Pazini 9 

Figueiredo, Francisco Javier Cuba Teran, Frederico Martins Alves da Silva, Hugo 10 

José Ribeiro, Humberto Carlos Ruggeri Júnior, Janes Cleiton Alves de Oliveira, Joel 11 

Roberto Guimarães Vasco, José Vicente Granato de Araújo, Juliana Dorn Nóbrega, 12 

Karla Alcione da Silva Cruvinel, Karla Emmanuela Ribeiro Hora, Katia Alcione Kopp, 13 

Klebber Teodomiro Martins Formiga, Laís Roberta Galdino de Oliveira, Lilian Ribeiro 14 

de Rezende, Lorena da Silva Alves, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, Márcio 15 

Belluomini Moraes, Marcus André Siqueira Campos, Maria Carolina Gomes de 16 

Oliveira Brandstetter, Maurício Martines Sales, Nilson Clementino Ferreira, Nora 17 

Katia Saavedra del Aguila Hoffmann, Oswaldo Cascudo Matos, Paulo Sérgio 18 

Scalize, Raviel Eurico Basso, Renata Machado Soares, Renata Medici Frayne Cuba, 19 

Renato Resende Angelim, Ricardo Prado Abreu Reis, Sandra Garcia Gabas, Saulo 20 

Bruno Silveira E Souza, Simone Costa Pfeiffer, Sylvia Regina Mesquita de Almeida, 21 

Tatiana Gondim do Amaral, Tule César Barcelos Maia, Ulisses Guimarães Ulhôa, 22 

Wellington Nunes de Oliveira, Zenon José Guzmán Nuñes del Prado; técnicos-23 

administrativos: Alexandra Alves Oliveira, Ellen Flávia Moreira Gabriel, Guilherme 24 

Aires Rodrigues, Karolayne Peres de Melo, Nayara Pereira Rezende de Sousa, 25 

Pedro Henrique Moreira Cruvinel, Ricardo Sena Coutinho, Samantha Junqueira 26 

Moreira e Tiago de Sousa Martins; e os representantes discentes: Edyssa D. Souza, 27 

Eduardo Mendes F. Leão, Jéssica S. Vieira, Maria Eduarda de Oliveira Silva, 28 

Matheus M. De Souza e Thyago César R. Paixão. Justificou a ausência, por motivos 29 

de saúde, o professor Eraldo Henriques de Carvalho. Verificado o quórum 30 

regimental, a presidente iniciou a reunião. Pauta 1 – Apreciação da ata da reunião 31 

ordinária do C.D. 06/08/2021 – Observados os pedidos de retificação nas linhas: 42, 32 

52, 83, 88, 106 e 132. Em votação, a referida ata foi aprovada com quarenta e nove 33 

votos favoráveis, zero voto contrário e uma abstenção. Pauta 2 – Informes: 2.1 – 34 

Direção – A presidente informou que a UFG continua com o grupo de trabalho 35 

discutindo os procedimentos a serem adotados para quanto houver o retorno das 36 

aulas presenciais. O professor Maurício M. Sales apresentou as possibilidades de 37 

retorno das aulas presenciais discutidas pelo referido grupo de trabalho.  A 38 

presidente informou das antecipações que a EECA está providenciando para a 39 

retomada das aulas presenciais de forma gradual, organizada e segura, com o apoio 40 

da CISSP/EECA/UFG. A presidente lembrou sobre os PTIS, que todos devem 41 

colocar o relatório e assinar em tempo hábil para envio da frequência. Quem está 42 

retornando de licença deve elaborar o plano de trabalho. E quem está saindo de 43 

licença deve informar à chefia imediata, inclusive ao coordenador administrativo, 44 

responsável por enviar a frequência. A presidente parabenizou o professor José 45 

Vicente e todos os alunos e participantes do evento IDx, do curso de graduação em 46 

Engenharia ambiental e Sanitária, que encerra na presenta data. 2.2 - Coordenação 47 

dos cursos de graduação – O professor Humberto Carlos Ruggeri Junior, 48 

coordenador do curso de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária, informou 49 

que depois da avaliação do ERE estão sendo organizadas ações, como novo 50 



planejamento, nova forma de revisão do PPC e ações diferente para cada núcleo 51 

docente estruturante. As novas diretrizes dos PPC pedem que sejam traçadas 52 

estratégias para a redução das evasões nos cursos de graduação. Após uma 53 

pesquisa conduzida pelo NDE do curso de graduação de Engenharia Ambiental e 54 

Sanitária, foi possível observar informações bem relevantes, sob a visão dos 55 

discentes, como pontos positivos e negativos dos mesmos acerca do curso de 56 

graduação. O professor Humberto Carlos Ruggeri Junior sugeriu que as áreas da 57 

EECA também discutem internamente a temática de evasão escolar e encaminhem 58 

propostas para as coordenações de cursos. A professora Maria Carolina G. O. 59 

Brandstetter, coordenadora do curso de graduação em Engenharia Civil, informou 60 

que percebeu um aumento da demanda de cancelamento de disciplinas e as 61 

principais motivações foram: grande volume de disciplinas que os discentes estão 62 

matriculados e questão de saúde. Informou ainda que foi realizada uma primeira 63 

reunião com o NDE do curso de graduação de Engenharia Civil, procurando 64 

estruturar um diagnóstico do respectivo curso. Informou sobre o processo de 65 

montagem do horário de forma compartilhada e compreensiva por todos os 66 

docentes. A coordenadora comentou o reduzido cronograma de ações no semestre 67 

letivo. Pauta 3 – Aprovação de ad referendum – Foi apreciado o ad referendum: 68 

“Aprovação das Normas Complementares ao Edital Nº 296 - Complementar ao Edital 69 

PROGRAD nº. 190 de 09 de junho de 2021, da Pró-Reitoria de Graduação, referente 70 

ao processo de seleção de discentes dos cursos de graduação, para o 71 

preenchimento de vagas remanescentes de monitoria acadêmica em disciplinas 72 

ministradas pela Escola de Engenharia Civil e Ambiental 2021-1”. Período de 73 

inscrição até 25 de agosto 2021 - Processo SEI n° 23070.035494/2021-58. Em 74 

votação, o referido ad referendum foi aprovado com quarenta e sete votos 75 

favoráveis, zero voto contrário e uma abstenção. Pauta 4 – Ciência do C.D. sobre 76 

trabalho voluntário – A presidente informou, para ciência da unidade, que o servidor 77 

Pedro Henrique M. Cruvinel exercerá a prestação de serviço voluntário junto a 78 

Faculdade de Direito da UFG, na forma de ministração de aulas para uma turma de 79 

Contabilidade, da FACE. A prestação de serviço não terá impacto nas atividades 80 

desenvolvidas na função de técnico administrativo na EECA. Pauta 5 – Apreciação 81 

prorrogação projetos de pesquisa - O professor Zenon Prado relatou os pareceres 82 

acerca da prorrogação dos projetos intitulados: “Estudo da Durabilidade e do 83 

Comportamento Mecânico de Materiais cimentícios produzidos com resíduos de 84 

silício metálico” e “Núcleo de Estudos sobre Materiais Alternativos para a Engenharia 85 

Civil (NEMAEC)”, respectivamente, sob a coordenação das docentes: Andrielli 86 

Morais de Oliveira e Lilian Ribeiro de Resende. Em votação, os pareceres citados 87 

foram aprovados com cinquenta e seis votos favoráveis, zero voto contrário e três 88 

abstenções. Pauta 6 – Progressão por avaliação de desempenho - Interessado: 89 

Ariovaldo Fernandes de Almeida – Processo SEI nº: 23070.042017/2021-49 – O 90 

professor Edgar Bacarji apresentou as notas obtidas na avaliação da CAD e da 91 

chefia, referentes ao período de 2019 a 2020, favoráveis à progressão do Nível 1 92 

para o Nível 2 da Classe C do interessado. Em votação, o parecer e a nota da chefia 93 

foram aprovados com quarenta e nove votos favoráveis, zero voto contrário e zero 94 

abstenção. Pauta 7 – Redução de carga horária mínima como pré-requisito para 95 

realização de estágio não obrigatório no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, 96 

durante o período de pandemia da COVID-19 – A Professora Juliana D. Nobrega 97 

relatou a demanda de redução de carga horária mínima, em disciplinas de núcleo 98 

comum e específico, de 1.888 horas/aulas para 1.424 horas/aulas, como pré-99 

requisito para a realização de estágio não obrigatório no curso de Engenharia 100 

Ambiental e Sanitária, salientou que essa alteração já foi realizada anteriormente 101 

para o curso de Engenharia Civil e é uma medida temporária. O coordenador do 102 

curso também comentou, manifestando algumas motivações que resultaram na 103 



solicitação supracitada. Em votação, a solicitação acima foi aprovada com cinquenta 104 

e dois votos favoráveis, zero voto contrário e duas abstenções. Pauta 8 – Palavra 105 

livre aos conselheiros – O representante discente, Thyago César R. Paixão, expos 106 

algumas dúvidas sobre a situação de estágio em determinada empresa de 107 

consultoria ambiental, que foram sanadas, respectivamente, pela ex-coordenadora 108 

de estágio, professora Renata Medici Frayne Cuba e pela presidente. O professor 109 

Zenon Prado informou a todos que cadastraram projetos na iniciação de pesquisa 110 

científica, que a divulgação do resultado de bolsas de pesquisas deve ocorrer na 111 

presente data e a aceitação dos discentes no programa deve ser realizada via 112 

SIGAA até no próximo dia doze. Nada mais havendo a tratar, a presidente 113 

agradeceu a todos os conselheiros e foi encerrada a reunião, da qual, para constar, 114 

eu, Alexandra Alves de Oliveira, assistente em administração na Escola de 115 

Engenharia Civil e Ambiental, lavrei a presente ata que, se julgada conforme, será 116 

aprovada na próxima reunião ordinária do Conselho Diretor. 117 


