
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 05.03.2021.

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, na1
sala virtual da EECA/UFG, no sistema da Mconf da RNP, reuniu-se ordinariamente o2
Conselho Diretor, sob a presidência da Diretora Karla Emmanuela Ribeiro Hora, para3
apreciação das pautas constantes da convocação previamente expedida. Presentes4
à reunião, os conselheiros, docentes: Alberto Vilela Chaer, André Luiz Bortolacci5
Geyer, Ariovaldo Fernandes de Almeida, Arthur Álax de Araújo Albuquerque, Carlos6
Alberto Lauro Vargas, Daniel de Lima Araújo, Danilo Duarte Costa e Silva, Denilson7
Teixeira, Eder Carlos Guedes dos Santos, Edgar Bacarji, Enio José Pazini8
Figueiredo, Eraldo Henriques de Carvalho, Francisco Javier Cuba Teran, Frederico9
Martins Alves da Silva, Giovana Carla Elias Fleury, Hugo José Ribeiro, Humberto10
Carlos Ruggeri Junior, Janes Cleiton Alves de Oliveira, Joel Roberto Guimarães11
Vasco, José Vicente Granato de Araújo, Juliana Dorn Nóbrega, Karla Alcione da12
Silva Cruvinel, Karla Emmanuela Ribeiro Hora, Katia Alcione Kopp, Klebber13
Teodomiro Martins Formiga, Laís Roberta Galdino de Oliveira, Lilian Ribeiro de14
Rezende, Lorena da Silva Alves, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, Márcio15
Belluomini Moraes, Marcus André Siqueira Campos, Maria Carolina Gomes de16
Oliveira Brandstetter, Maurício Martines Sales, Nilson Clementino Ferreira, Nora17
Katia Saavedra del Aguila Hoffmann, Oswaldo Cascudo Matos, Paulo Sérgio Scalize,18
Raviel Eurico Basso, Renata Machado Soares, Renata Medici Frayne Cuba, Renato19
Resende Angelim, Ricardo Prado Abreu Reis, Simone Costa Pfeiffer, Sylvia Regina20
Mesquita de Almeida, Tatiana Gondim do Amaral, Tule César Barcelos Maia, Ulisses21
Guimarães Ulhoa, Wellington Nunes de Oliveira, Zenon José Guzmán Nuñes del22
Prado; técnicos-administrativos: Alexandra Alves de Oliveira, Guilherme Aires23
Rodrigues, Ellen Flávia Moreira Gabriel, Jeovan Pereira das Virgens, João Carneiro24
de Lima Júnior, Karolayne Peres de Melo, Nayara Pereira Rezende de Sousa,25
Samantha Junqueira Moreira, Ricardo Sena Coutinho, Tiago de Sousa Martins e26
Walter Batista Bonfim; e os representantes discentes: Ana Laura Honório Silva,27
Edyssa D. Souza, Eduardo Mendes F. Leão, Jéssica S. Vieira, Kássia R. Santana,28
Marco Antônio dos Santos, Maria Eduarda de Oliveira Silva e Thyago César R.29
Paixão. Verificado o quórum regimental, a Presidente iniciou a reunião. A Presidente30
apresentou três pedidos de inclusão de pautas: 1º) Projeto de extensão; 2º)31
Processo de promoção, interessado prof. Marcus André S. Campos, Processo32
Nº 23070.001006/2021-17; 3º) Processo de progressão, interessada professora33
Simone Costa Pfeiffer, Processo nº 23070.007451/2021-82. As três solicitações de34
inclusões de pauta foram aprovadas com quarenta e nove votos favoráveis, zero35
voto contrário e uma abstenção. Pauta 1 – Apreciação da ata das reuniões:36
Extraordinária de 27/11/2020, Ordinária de 04/12/2020 e Ordinária de 05/02/2021 –37
Todas as atas foram aprovadas com quarenta e sete votos favoráveis, zero voto38
contrário e duas abstenções. Pauta 2 – Informes - A Presidente informou que está39
aberto o processo de planejamento de orçamento para o próximo ano e que já foi40
encaminhada a planilha para todos os chefes de laboratório fazerem a inserção de41
insumos básicos de custeio. Informou também que os técnicos administrativos42
lotados em laboratório receberão um treinamento sob a coordenação dos técnicos-43
administrativos Pedro Henrique M. Cruvinel e Nayara P. R Sousa, no próximo dia44
oito, às oito horas e trinta minutos, com a finalidade de auxiliarem no ajuste de dados45
na planilha de planejamento orçamentário. Foi informado que haverá uma46
Assembleia Universitária no próximo dia dez, às quinze horas, para tratar do balanço47
orçamentário da UFG. A Presidente informou também que houve uma prorrogação48
no fechamento do SICAD e que serão permitidos ajustes até o próximo dia vinte e49
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dois. A Presidente informou que está sendo realizado o levantamento das portarias50
que precisam de atualização e pede para que os chefes de comissões confiram suas51
portarias para ver a necessidade de atualização e informe à Direção. A Presidente52
informou a composição do Conselho Diretor, que tem atualmente cinquenta e sete53
docentes como membros titulares; a representação dos técnicos-administrativos,54
bem como dos discentes, deve contar com doze membros titulares. A seguir, a55
Presidente comunicou que foi cobrada institucionalmente acerca de um plano de56
ensino da área de Construção Civil, que ficou pendente de apreciação na última57
reunião de C.D. e que aguarda o envio do referido plano de ensino. Informou ainda58
que fará um conselho extraordinário no próximo dia doze para informar o balanço59
orçamentário 2019/2 e 2020 e pactuar um planejamento orçamentário para os60
próximos dois anos. A professora Maria Carolina G. Brandstetter, coordenadora do61
curso de graduação em Engenharia Civil, informou que vem orientando os discentes62
para registrarem as solicitações de acréscimos de disciplinas no SIGAA e que, neste63
semestre, conseguiu atender a quase todas as solicitações de acréscimos de64
disciplinas do curso de graduação em Engenharia Civil e agradeceu a todos os65
professores pela disponibilidade. Falou ainda que, durante a Semana Pedagógica,66
recebeu o pedido dos discentes sobre os docentes respeitarem o cumprimento dos67
horários das aulas síncronas e de realização do intervalo, ressaltando, portanto, a68
importância do combinado previamente. A coordenadora comentou que realizará69
ações, junto ao NDE da Engenharia Civil, buscando feedbacks sobre instrumentos70
testados e inovações em geral utilizadas, para análise da viabilidade de incorporar71
essas novas metodologias nas disciplinas e no projeto pedagógico. O professor72
Humberto Ruggeri, coordenador do curso de graduação em Engenharia Ambiental e73
Sanitária, informou que também vem realizando a ação de orientação aos discentes74
para registrarem as solicitações de acréscimos de disciplinas no SIGAA, pois isso75
facilita o trabalho da coordenação. E que continuará a comunicação com o Centro76
Acadêmico do curso de Engenharia Ambiental para melhor instrução quanto à77
juntada de documentação necessária, que às vezes é colocada incompleta e78
incorretamente. Ressaltou ainda que o professor Renato Angelim enviou a todos os79
docentes uma pesquisa de opinião da minuta de inserção da extensão do currículo,80
para todos responderem a um questionário de pesquisa de extensão até o próximo81
dia trinta. A discente Maria Eduarda, presidente do CAEAS, fez a prestação de82
contas relatando que foi realizado um levantamento de doações para pagar83
impostos não declarados devidamente em gestões anteriores, referente aos últimos84
quatro anos, regularizando assim o CNPJ do Centro Acadêmico de Engenharia85
Ambiental e agradeceu a todos que contribuíram nas doações. Informou também86
sobre a realização da semana do estagiário, ocorrida nos dias dois a quatro de87
março e da realização dos whorkshops de Excel e de AutoCAD que ocorrerão a88
partir do dia dez de março. O discente Marco Antônio, presidente do CAEC, informou89
sobre o evento que está sendo organizado pelo Conselho das Ligas de Engenharia,90
BIOENG, que ocorrerá entre os dias sete a nove de abril, visando melhorar, através91
da engenharia, a vida das pessoas em extrema pobreza no Brasil. Pauta 3 - Ad92
Referendum – A presidente leu o ad referendum de aprovação da solicitação da93
aluna Patrícia Aparecida Lima Borges, autorizando-a a participar de programa de94
mobilidade acadêmica junto ao Instituto Federal de Goiás no semestre letivo de95
2020/2, conforme Plano de Estudos 1898060. Em votação, o referido ad referendum96
foi homologado com cinquenta e dois votos favoráveis, zero voto contrário e duas97
abstenções. Pauta 4 - Horário semanal Padrão – A professora Katia A. Kopp relatou98
o parecer favorável à aprovação do horário semanal padrão para o semestre 2021/199
dos docentes da área de Gestão Ambiental e Geomática, por apresentarem100
conformidade, compatibilidade com a carga horária contratada e seguirem as101
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recomendações da EECA; O professor Ricardo P. Abreu Reis relatou o parecer102
favorável à aprovação do horário semanal padrão para o semestre 2021/1 das103
docentes Andrielli M. de Oliveira e Maria Carolina G. Brandstetter, por apresentarem104
conformidade, compatibilidade com a carga horária contratada e seguirem as105
recomendações da EECA; A professora Sylvia Regina relatou o parecer favorável à106
aprovação do horário semanal padrão para o semestre 2021/1 dos docentes da área107
de Estruturas, por apresentarem conformidade, compatibilidade com a carga horária108
contratada e seguirem as recomendações da EECA. Em votação, os referidos109
horários-padrão foram aprovados por unanimidade. Pauta 5 – Relatório semestral de110
Pós-Graduação da servidora Kamyla A. Gomes – O técnico administrativo Ricardo111
Sena relatou o parecer da Comissão de Capacitação da EECA favorável à112
aprovação do relatório semestral de Pós-Graduação da servidora interessada. Em113
votação, o referido parecer foi aprovado por unanimidade. Pauta 6 – Revisão de114
frequência na disciplina Mecânica de Fluidos - Processo n. 23070.010016/2021-35 -115
O professor Janes Cleiton relatou o recurso do discente Richard Eterno Manso da116
Silva, referente ao pedido de revisão na frequência na disciplina Mecânica dos117
Fluidos. No recurso, o interessado alega que a forma de frequência estabelecida o118
confundiu e, por não ter baixado o material, acabou recebendo falta. O relator119
conversou com o professor da disciplina, que confirmou a forma de controle de120
frequência adotada no semestre. Assim, o relator manifestou o parecer favorável à121
aprovação do pedido do discente. Aberta a discussão, foram expostos diferentes122
pontos de vista. Em votação, o referido parecer foi aprovado com quarenta e dois123
votos favoráveis, quatro votos contrários e quatorze abstenções. Após a votação, a124
Presidente se manifestou comentando sobre os aspectos normativos e125
administrativos, informando que existem normas da UFG para todos os mecanismos126
de trabalhos docentes, registros que constam no Regulamento Geral dos Cursos de127
Graduação (RGCG) e que passam por alterações constantes, sendo possível128
consultar on-line. Pauta 7 - Solicitação de revalidação de diploma do129
interessado Jaafar Nabil Ward - O professor Carlos Alberto Lauro Vargas relatou o130
parecer da Comissão de Revalidação de Diplomas da EECA, indeferindo o pedido131
do interessado, pelo não cumprimento de requisitos, com base nos termos da132
resolução CEPEC nº 1.466 de 24 de março de 2017, bem como da Portaria133
Normativa Nº22. 42, 2 e 10, portanto, não atendendo às exigências mínimas para o134
exercício da Engenharia Civil no Brasil, segundo o estabelecido no projeto135
pedagógico do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás. A136
Presidente pediu inversão de pauta, para apreciação dos pontos 10 a 13 e as pautas137
incluídas 2 e 3, por não haver tempo hábil para apreciar todos os pontos restantes.138
Pauta 10 – (Antecipada) Processo de Progressão nível 2 para nível 3 da classe D139
professor Associado, Interessado: Frederico Martins Alves da Silva - Processo:140
23070.002271/2021-12 – O professor Edgar Bacarji informou as pontuações do141
interessado, obtidas no interstício de abril de dois mil e dezenove a abril de dois mil142
e vinte e um, e relatou o parecer favorável da CAD à progressão supracitada do143
interessado. Em votação, o referido parecer foi aprovado com cinquenta e quatro144
votos favoráveis, zero voto contrário e duas abstenções. Pauta 11 – (Antecipada) I.145
Processo de Progressão nível C2 para C3 da classe de adjunto, interessado: Janes146
Cleiton Alves de Oliveira – Processo nº. 23070.009068/2021-69 - O professor Edgar147
Bacarji informou as pontuações do interessado, obtidas no interstício de novembro148
de dois mil e onze a novembro de dois mil e treze, e relatou o parecer favorável da149
CAD à progressão supracitada do interessado. Em votação, o referido parecer foi150
aprovado por unanimidade. II. Processo de Progressão nível C3 para C4 da classe151
de adjunto, interessado: Janes Cleiton Alves de Oliveira – Processo nº.152
23070.009068/2021-69 - O professor Edgar Bacarji informou as pontuações do153



interessado, obtidas no interstício de novembro de dois mil e treze a novembro de154
dois mil e quinze, e relatou o parecer favorável da CAD à progressão supracitada do155
interessado. Em votação, o referido parecer foi aprovado com cinquenta votos156
favoráveis, zero voto contrário e duas abstenções. III. Processo de Promoção do157
nível 4 da Classe C para o nível 1 da classe D Professor Associado, interessado:158
Janes Cleiton Alves de Oliveira – Processo nº. 23070.009068/2021-69 - O professor159
Maurício informou as pontuações do interessado, obtidas no interstício de novembro160
de dois mil e quinze a novembro de dois mil e dezessete, e no interstício de161
novembro de dois mil e dezessete a novembro de dois mil e dezenove, e relatou o162
parecer desfavorável da CAD à promoção supracitada do interessado, em163
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução CONSUNI nº18/2017,164
já que o docente não obteve todas as exigências formais necessárias à sua165
promoção funcional, especialmente em relação ao inciso III do Art.39 da referida166
Resolução. Em votação, o parecer foi aprovado com quarenta e seis votos167
favoráveis, zero voto contrário e cinco abstenções. Pauta 12 – (Antecipada)168
Processo de estágio probatório, Interessada: Lorena da Silva Alves, Processo:169
23070.021356/2018-96 - O professor Edgar Bacarji relatou a avaliação parcial170
referente ao estágio probatório da interessada, citando as pontuações obtidas no171
interstício de janeiro a dezembro do ano de dois mil e vinte e informou o parecer172
favorável da CAD à aprovação da avaliação parcial da professora Lorena da Silva173
Alves. O professor Edgar Bacarji relatou ainda à avaliação final referente ao estágio174
probatório da interessada, citando as pontuações obtidas no interstício de agosto de175
dois mil e dezoito a fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, e informou o parecer176
favorável da CAD à aprovação da avaliação parcial da professora Lorena da Silva177
Alves. Em votação, ambos os pareceres foram aprovados por unanimidade. Pauta178
13 – (Antecipada) Aprovação da Banca para Concurso de Professor Titular,179
interessado: Zenón José G. Núñez del Prado – Processo nº. 23070.056637/2020-84.180
A Presidente informou a sugestão de nomes para a composição da banca de defesa181
de memorial do docente interessado, apresentando como membros titulares os182
professores doutores: Reyolando Manoel Lopes Rebello da Fonseca Brasil, Marcelo183
Amorim Savi, Eliane Maria Lopes Carvalho, Paulo Batista Gonçalves, Sylvia Regina184
Mesquita de Almeida (Presidente da banca) – Membros suplentes: Lineu José185
Pedroso e Suplente Interno Edgar Bacarji. A indicação de nomes para a composição186
da referida banca foi aprovado com quarenta e nove votos favoráveis, zero voto187
contrário e uma abstenção. Pauta incluída 2 - Processo de Promoção do nível 4 da188
Classe C para o nível 1 da classe D Professor Associado, interessado: professor189
Marcus André S. Campos, Processo nº 23070.001006/2021-17. O professor Enio190
José P. Figueiredo informou as pontuações do interessado, obtidas no interstício de191
março de dois mil e dezenove a março de dois mil e vinte e um, e relatou o parecer192
favorável da CAD à promoção supracitada do interessado. Em votação, o referido193
parecer foi aprovado com quarenta e seis votos favoráveis, zero voto contrário e194
duas abstenções. Pauta incluída 3 - Processo de Progressão do nível 2 para o nível195
3 da classe D Professor Associado, interessada: professora Simone Costa Pfeiffer,196
Processo nº 23070.007451/2021-82. O professor Klebber Formiga informou as197
pontuações da interessada, obtidas no interstício de abril de dois mil e dezenove a198
abril de dois mil e vinte e um, e relatou o parecer favorável da CAD à progressão199
supracitada da interessada. Em votação, o referido parecer foi aprovado com200
quarenta e oito votos favoráveis, zero voto contrário e uma abstenção. A presidente201
informou que haverá uma reunião extraordinária no próximo dia doze para tratar de202
balanço e orçamento. Informou que as pautas referentes a projetos de pesquisas e203
projetos de extensão serão aprovados ad referendum até na próxima segunda-feira.204
A Presidente passou a palavra para a professora Márcia Maria dos Anjos205
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Mascarenha, que convidou a todos a participarem do evento de lançamento da206
segunda edição do livro “Meninas Engenheiras”, no próximo dia vinte e três, às207
16h00, pelo canal do YouTube da UFG. A Presidente agradeceu a todos os208
conselheiros e, não havendo mais tempo hábil para tratar as demais pautas, foi209
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Alexandra Alves de Oliveira,210
assistente em administração na Escola de Engenharia Civil e Ambiental, lavrei a211
presente ata que, se julgada conforme, será aprovada na próxima reunião ordinária212
do Conselho Diretor.213


