
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 09.04.2021.

Aos nove dias do mês de abril 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: Ademir Aparecido do Prado, Alberto Vilela5
Chaer, André Luiz Bortolacci Geyer, Andrielli Morais de Oliveira, Ariovaldo6
Fernandes de Almeida, Arthur Álax de Araújo Albuquerque, Carlos Alberto Lauro7
Vargas, Daniel de Lima Araújo, Danilo Duarte Costa e Silva, Dario Queija De8
Siqueira, Denilson Teixeira, Eder Carlos Guedes dos Santos, Edgar Bacarji, Enio9
José Pazini Figueiredo, Eraldo Henriques de Carvalho, Francisco Javier Cuba Teran,10
Frederico Martins Alves da Silva, Gilson de Farias Neves Gitirana Junior, Giovana11
Carla Elias Fleury, Hugo José Ribeiro, Humberto Carlos Ruggeri Junior, Janes12
Cleiton Alves de Oliveira, Joel Roberto Guimarães Vasco, José Vicente Granato de13
Araújo, Juliana Dorn Nóbrega, Karla Alcione da Silva Cruvinel, Karla Emmanuela14
Ribeiro Hora, Katia Alcione Kopp, Klebber Teodomiro Martins Formiga, Laís Roberta15
Galdino de Oliveira, Lilian Ribeiro de Rezende, Lorena da Silva Alves, Márcia Maria16
dos Anjos Mascarenha, Márcio Belluomini Moraes, Marcus André Siqueira Campos,17
Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter, Maurício Martines Sales, Nora Katia18
Saavedra del Aguila Hoffmann, Nilson Clementino Ferreira, Oswaldo Cascudo Matos,19
Paulo Sérgio Scalize, Raviel Eurico Basso, Renata Machado Soares, Renata Medici20
Frayne Cuba, Renato Resende Angelim, Ricardo Prado Abreu Reis, Simone Costa21
Pfeiffer, Sylvia Regina Mesquita de Almeida, Tatiana Gondim do Amaral, Tule César22
Barcelos Maia, Ulisses Guimarães Ulhoa, Wellington Nunes de Oliveira, Zenon José23
Guzmán Nuñes del Prado; técnicos-administrativos: Alexandra A. Oliveira, Ellen24
Flávia Moreira Gabriel, Guilherme Aires Rodrigues, Jeovan Pereira das Virgens,25
João Carneiro de Lima Júnior, Karolayne Peres de Melo, Nayara Pereira Rezende26
de Sousa, Samantha Junqueira Moreira, Pedro Henrique Moreira Cruvinel, Ricardo27
Sena Coutinho, Tiago de Sousa Martins; e os representantes discentes: Ana Laura28
Honório Silva, Edyssa D. Souza, Eduardo Mendes F. Leão, Jéssica S. Vieira, Kássia29
R. Santana, Marco Antônio dos Santos, Maria Eduarda de Oliveira Silva e Thyago30
César R. Paixão. Justificou ausência: Saulo Bruno Silveira e Souza. Verificado o31
quórum regimental, a presidente iniciou a reunião. Pauta 1 – Apreciação da ata das32
reuniões: Extraordinária de 19/02/2021 e Ordinária de 05/03/2021 – Na ata da33
reunião extraordinária de 19/02/2021 foram registradas retificações nas linhas 54,34
151 a 154, e 160. Na ata da reunião ordinária de 05/03/2021 foi registrado a inclusão35
na lista de frequência dos nomes dos docentes: André Luiz Bortolacci Geyer, Carlos36
Alberto Lauro Vargas, Eder Carlos Guedes dos Santos, Enio José Pazini Figueiredo37
e Márcio Belluomini Moraes, que estiveram presentes mas por falha no sistema SEI,38
não ficou registrado o nome na lista de frequência do respectivo processo. Ambas as39
atas foram aprovadas com cinquenta e oito votos favoráveis, zero voto contrário e40
duas abstenções. Pauta 2 – Informes - A presidente informou que a EECA segue41
aberta para o acesso presencial, porém, com os decretos estadual e municipal fica42
restrito o atendimento, reforçando o pedido para que os que acessarem as43
dependências da Escola assinem a lista na portaria. A presidente informou que a44
universidade seguirá com o Espaço das Profissões de forma remota, sendo45
necessário indicar um professor de cada curso de graduação da EECA para46
acompanhar as atividades. A presidente informou sobre a banca de defesa de47
memorial do professor Zenon José Guzmán Nuñes del Prado que ocorrerá no48
próximo dia vinte e dois de abril. Parabenizou ainda o professor Daniel de Lima49
Araújo pela realização da banca de defesa de memorial, finalizada com êxito. A50



presidente informou que, na última reunião do CONSUNI, houve a aprovação das51
regras de credenciamento de chapas para os cargos de reitor e vice-reitor, sendo52
que a consulta para a eleição ocorrerá no CONSUNI do dia dezoito de junho. A53
presidente informou que o professor Zenon José Guzmán Nuñes del assumirá a54
coordenação de pesquisa e o professor Marcus André Siqueira Campos será seu55
suplente. A professora Juliana Dorn comentou sobre o decreto de fechamento de56
atividades não essenciais e suspensão de atividades presenciais até o dia vinte e57
oito de abril, exceto para atividades emergenciais. A professora Maria Carolina G.58
Brandstetter, coordenadora do curso de graduação em Engenharia Civil, informou59
que houve problemas de inconsistência em inclusões no SIGAA e uma intercorrência60
quanto à disciplina optativa de Portos e Vias Navegáveis, ofertada pela Faculdade61
de Ciências e Tecnologia - FCT, que não pôde ser iniciada até o momento. No62
entanto, todas as justificativas foram expostas para os alunos que têm acesso63
disponibilizado ao concurso em andamento para professor que ministrará tal64
disciplina. O professor Humberto Ruggeri, coordenador do curso de graduação em65
Engenharia Ambiental e Sanitária, agradeceu o apoio de todos pela sua perda. O66
coordenador informou que o processo de monitoria está sendo alterado quanto a67
sua vinculação, que deverá ser ligada a projetos de ensino, assim,68
consequentemente haverá alteração no modelo de composição da Comissão de69
Monitoria. Pauta 3 - Ad Referendum – Pauta postergada por tempo escasso. Pauta 470
– Processo SEI nº 23070.003089/2021-71: Proposta de convênio entre IFG e71
EECA/UFG para cooperação mútua entre laboratórios – A professora Lilian R. de72
Rezende relatou seu parecer conclusivo, após consulta das áreas, que entende que73
no momento não há condições de implementação do presente convênio por causa74
da COVID-19 e a suspensão das aulas presenciais na UFG. Entretanto,75
considerando a relevância da parceria e não desconsiderando essa ação futura,76
propõe que seja estruturado um grupo de trabalho composto por membros da77
EECA/UFG e do IFG para apresentação de uma proposta detalhada, viável, por78
ambas as instituições. Aberta a discussão, o parecer foi colocado em votação e79
aprovado com cinquenta e três votos favoráveis, dois votos contrários e quatro80
abstenções. Pauta 5 – PTIs 2021 dos (as) servidores (as) técnico-administrativos: O81
coordenador administrativo Ricardo Sena apresentou o parecer favorável aos PTIs82
dos técnicos-administrativos em exercício na secretaria geral da EECA, a saber83
Alexandra A. Oliveira e Tiago de Sousa Martins, em regime de trabalho84
semipresencial; e Luiz Augusto D. de Paula, Marizan A. de Sousa e João de Paula M.85
Dias, em regime de trabalho remoto; A professora Márcia Maria dos Anjos86
Mascarenha apresentou o parecer favorável aos PTIs dos técnicos-administrativos87
Verônica Segatto e Hugo Lafayete, em exercício na secretaria de pós-graduação,88
ambos em regime de trabalho remoto; O professor Carlos Alberto apresentou o89
parecer favorável aos PTIs dos técnicos-administrativos João Carneiro de Lima90
Júnior e Karolayne Peres de Melo, ambos no regime de trabalho semipresencial, em91
exercício no Laboratório de Geotecnia; O professor Daniel de L. Araújo apresentou o92
parecer favorável aos PTIs dos técnicos-administrativos Antônio Carlos A. Leonel e93
Walter Batista Bonfim, ambos em regime de trabalho semipresencial, em exercício94
no LABITECC. A professora Nora Katia S. Hoffmann apresentou o parecer favorável95
ao PTI da técnica-administrativa Nayara P. Rezende de Sousa, em regime de96
trabalho remoto, em exercício no Laboratório de Biologia; O professor Paulo Sérgio97
Scalize apresentou o parecer favorável ao PTI da técnica-administrativa Ellen Flavia98
Moreira Gabriel, no regime de trabalho semipresencial, em exercício no LAnA; O99
professor Francisco Javier Cuba Teran apresentou o parecer favorável ao PTI do100
técnico Guilherme Aires Rodrigues e Nelson Alves Vieira, em regime de trabalho101
remoto, em exercício no Laboratório de Saneamento; e Pedro Henrique Cruvinel, em102
regime de trabalho remoto, em exercício no PPGEAS; A professora Juliana D.103



Nóbrega apresentou o parecer favorável ao PTI do técnico-administrativo Tomás da104
Rosa Simões, em regime de trabalho semipresencial, em exercício no Laboratório de105
Hidráulica; Em votação, os pareceres do PTIs apresentados foram aprovados com106
sessenta votos favoráveis, zero voto contrário e quatro abstenções. Pauta 6 –107
Composição e recomposição de Comissões da EECA - Pauta postergada por tempo108
escasso. Pauta 7 – Revisão de frequência – O professor Janes Cleiton Alves de109
Oliveira relatou o recurso do discente Kenzo Henrique Steckelberg Hagy Constante,110
processo SEI nº 23070.013407/2021-10, referente ao pedido de revisão na111
frequência na disciplina Mecânica dos Fluidos. No recurso, o interessado alega que112
se sentiu confuso e acabou não baixando alguns arquivos da disciplina, sendo o113
download a forma de verificação da frequência estabelecida pelo professor,114
recebendo, assim, faltas. O relator conversou com o professor da disciplina, que115
confirmou a forma de controle de frequência adotada no semestre. Assim, o relator116
manifestou o parecer favorável à aprovação do pedido do discente. Em votação, o117
referido parecer foi aprovado com quarenta e um votos favoráveis, três votos118
contrários e dez abstenções. Pauta 8 – Homologação do resultado da avaliação da119
CEA da banca de defesa de memorial, interessado: Daniel L. Araújo, Processo SEI120
nº 23070.053290/2020-18 – A professora Sylvia relatou o resultado da apresentação121
na defesa de memorial do interessado, que obteve êxito na avaliação. Pauta 9 –122
Processo de progressão, interessada: Nora Kátia Saavedra, processo SEI123
n. 23070.014315/2021-49 – O professor Eraldo Henriques de Carvalho relatou o124
parecer da CAD, favorável à progressão funcional da classe D, associado nível125
2 para a classe D associado nível 3, da interessada. Em votação, o referido parecer126
foi aprovado com quarenta e um votos favoráveis, zero voto contrário e uma127
abstenção. Pauta 10 - Processo de progressão, interessada: Márcia Maria dos Anjos128
Mascarenha, processo SEI nº 23070.014850/2021-08 – O professor Maurício M.129
Sales relatou o parecer da CAD, favorável à progressão por avaliação de130
desempenho da classe D associado nível 2 para a classe D associado nível 3, da131
interessada. Em votação, o referido parecer foi aprovado com quarenta e sete votos132
favoráveis, zero voto contrário e uma abstenção. Pauta 11 - Processo de progressão,133
interessado: Eder Carlos Guedes dos Santos, processo SEI n. 23070.010757/2021-134
16 – O professor Maurício M. Sales relatou o parecer da CAD, favorável à135
progressão funcional da classe C adjunto nível 1 para a classe C adjunto nível 2, do136
interessado. Em votação, o referido parecer foi aprovado com quarenta e sete votos137
favoráveis, zero voto contrário e três abstenções. Pauta 12 - Processo de estágio138
probatório, interessado: Danilo Duarte Costa e Silva, Processo SEI nº139
23070.005262/2020-94 – O professor Enio Pazzini relatou o parecer da CAD,140
favorável à avaliação parcial compreendido no período de 27/01/2020 a 26/01/2021,141
do interessado. Em votação, o referido parecer foi aprovado com cinquenta e um142
votos favoráveis, zero voto contrário e uma abstenção. Pauta 13 - Processo de143
estágio probatório, interessado: Raviel Eurico Basso, processo SEI nº144
23070.005252/2020-59 – O professor Klebber Formiga relatou o parecer da CAD,145
favorável à avaliação parcial compreendido no período de 23/01/2020 a 31/12/2020,146
do interessado. Em votação, o referido parecer foi aprovado com cinquenta e um147
votos favoráveis, zero voto contrário e uma abstenção. Pauta 14 - Processo de148
estágio Probatório, interessado: Juliana D. Nóbrega, processo SEI149
nº 23070.023601/2020-14 – O professor Klebber Formiga relatou o parecer da CAD,150
favorável à avaliação parcial compreendido no período de 15/05/2020 a 31/12/2020,151
da interessada. Em votação, o referido parecer foi aprovado por unanimidade. A152
Presidente agradeceu a todos os conselheiros e, não havendo mais tempo hábil153
para tratar as demais pautas, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, eu,154
Alexandra Alves de Oliveira, assistente em administração na Escola de Engenharia155



Civil e Ambiental, lavrei a presente ata que, se julgada conforme, será aprovada na156
próxima reunião ordinária do Conselho Diretor.157


