
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UFG, REALIZADA NO DIA 11.06.2021. 

 

Aos onze dias do mês de junho 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, Eraldo Henriques de Carvalho, Francisco Javier Cuba Teran, Frederico 10 

Martins Alves da Silva, Gilson de Farias Neves Gitirana Junior, Giovana Carla Elias 11 

Fleury, Hugo José Ribeiro, Humberto Carlos Ruggeri Júnior, Janes Cleiton Alves de 12 

Oliveira, Joel Roberto Guimarães Vasco, José Vicente Granato de Araújo, Juliana 13 

Dorn Nóbrega, Karla Emmanuela Ribeiro Hora, Katia Alcione Kopp, Klebber 14 

Teodomiro Martins Formiga, Laís Roberta Galdino de Oliveira, Lorena da Silva 15 

Alves, Márcio Belluomini Moraes, Marcus André Siqueira Campos, Maria Carolina 16 

Gomes de Oliveira Brandstetter, Maurício Martines Sales, Nora Katia Saavedra Del 17 

Aguila Hoffmann, Nilson Clementino Ferreira, 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, Simone Costa Pfeiffer, Sylvia 20 

Regina Mesquita de Almeida, Tatiana Gondim do Amaral, Tule César Barcelos Maia, 21 

Ulisses Guimarães Ulhôa, Wellington Nunes de Oliveira e Zenon José Guzmán 22 

Nuñes del Prado; os técnicos-administrativos: Alexandra A. Oliveira, Ellen Flávia 23 

Moreira Gabriel, Guilherme Aires Rodrigues, Karolayne Peres de Melo, Nayara 24 

Pereira Rezende de Sousa, Pedro Henrique Moreira Cruvinel, Ricardo Sena 25 

Coutinho, Samantha Junqueira Moreira, Tiago de Sousa Martins; e os 26 

representantes discentes: Eduardo Mendes F. Leão, Jéssica S. Vieira, Kássia R. 27 

Santana, Marco Antônio dos Santos, Maria Eduarda de Oliveira Silva e Thyago 28 

César R. Paixão. Justificaram ausência: Denilson Texeira e Saulo Bruno Silveira e 29 

Souza. Verificado o quórum regimental, a presidente iniciou a reunião. Pauta 1 – 30 

Apreciação da ata da reunião ordinária de 07/05/2021 – Foram solicitadas 31 

retificações nas linhas 54, 66, 104 e 126. Em apreciação, a ata foi aprovada por 32 

unanimidade.  Pauta 2 – Informes: 2.1 – Direção – A presidente lembrou que a 33 

presente data é o último dia letivo do semestre 2020-2 e ressaltou que o SICAD está 34 

aberto desde o mês de maio para o registro de atividades docentes. No quesito 35 

ensino, não há mais como ajustar a carga horária referente a disciplinas ministradas 36 

no semestre encerrado. Reforçou que as férias devem ser marcadas com prazo 37 

mínimo de 60 dias de antecedência, quando houver impacto financeiro, e 30 dias de 38 

antecedência quando não houver impacto financeiro, a contar da homologação da 39 

chefia, observando o cronograma mensal de programação/alteração/homologação 40 

de férias do DAP, que costuma ocorrer na primeira semana de cada mês. Ressaltou 41 

que os docentes não podem retirar férias em período de aula, exceto se houver 42 

motivo plausível e desde que não implique em nenhum comprometimento do ensino. 43 

Os laboratórios que estão funcionando e em atendimento presencial e 44 

semipresencial seguem a resolução interna da Escola de Engenharia Civil e 45 

Ambiental nº 01, aprovada em 13 de dezembro 2019, mantendo o protocolo da 46 

biossegurança atualizado no site da Unidade. Foi informado também que a 47 

universidade instituiu um grupo de trabalho que está discutindo as condicionantes, 48 

recomendações e protocolos para o retorno presencial das atividades macro, 49 

quando houver. A presidente ainda informou que será adotado um modelo de 50 



cerimônia remota para a colação de grau a partir do próximo semestre. Avisou 51 

também que foi detectado um bloqueio da Microsoft no Hotmail referente ao 52 

recebimento de e-mails do sistema da universidade em liberações de assinaturas de 53 

discentes no SEI e a solução encontrada foi solicitar aos discentes para entrarem no 54 

SEI e pedirem a atualização de senha. A presidente salientou que dia dezesseis de 55 

junho é o último dia para consolidação das notas no SIGAA, atividade exclusiva do 56 

docente. A presidente informou que não haverá conselho diretor em julho, em 57 

virtude do grande número de membros que estarão de férias no referido mês. A fim 58 

de não interromper as férias dos servidores, a semana de planejamento pedagógico 59 

será reprogramada, uma vez que estava prevista para ocorrer entre os dias 60 

dezenove e vinte e três de julho. Em compensação à não realização das reuniões 61 

citadas, haverá uma reunião dia dezessete de junho com os chefes e subchefes das 62 

áreas para dar encaminhamento das demandas, a saber: planos de ensino, 63 

avaliação do ERE e PTIs. Pelo fato de o tema “planos de ensino” estar em pauta, os 64 

centros acadêmicos demonstraram interesse em participar da reunião, sendo 65 

convidados, então, pela presidente. A presidente explicou que até quinze de julho 66 

todos deverão enviar os planos de ensino para os chefes de área, que emitirão o 67 

parecer. A professora Sylvia Regina Mesquita de Almeida comunicou que o prazo 68 

final para os docentes do departamento de Estruturas enviarem os planos de ensino, 69 

em função do período de férias dessa chefia, será dia vinte e seis de junho. A 70 

presidente informou, por fim, que haverá uma reunião de avaliação do ERE no dia 71 

treze de agosto, às 8h30. 2.2 - Coordenações de curso de graduação – O professor 72 

Humberto Carlos Ruggeri Junior, coordenador do curso de graduação em 73 

Engenharia Ambiental e Sanitária, informou que na próxima semana, dias quatorze a 74 

dezoito do mês de junho, as coordenações de curso da EECA estarão empenhadas 75 

na realização de matriculas de novos ingressantes. A professora Maria Carolina G. 76 

O. Brandstetter, coordenadora do curso de graduação em Engenharia Civil, 77 

agradeceu aos chefes de departamento e a todos os chefes de departamento que 78 

passaram as informações quanto às ofertas das disciplinas, pois assim ambas as 79 

coordenações fecharam os horários em tempo recorde. Frisou ainda que gostaria de 80 

ter a participação dos centros acadêmicos na reunião do dia treze de agosto. O 81 

discente Marco Antônio falou sobre o evento BioEng, que ocorrerá entre os dias 82 

vinte e sete a trinta do mês de julho e convidou todos a participarem. Pauta 3 – 83 

Aprovação de ad referendum – Foram apreciados os três ad referendum presentes 84 

no processo SEI nº 23070.021993/2021-68: I - Aprovação do parecer (2094290) do 85 

professor Zenon J. Guzman N. del Prado favorável à prorrogação do projeto de 86 

pesquisa intitulado: "Aplicação da Gestão de Risco a Diferentes Processos do Ciclo 87 

de Vida das Edificações”, Código: PI01617-2017, até 31/12/2021, sob a 88 

coordenação da professora Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter”. II - 89 

Indicação dos docentes Francisco Javier Cuba Teran e Márcia Maria dos Anjos 90 

Mascarenha como membros titular e suplente, respectivamente, para compor a 91 

Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) da UFG, em resposta ao Ofício 92 

Circular 23. III - Aprovação do Parecer 61 (2120525), do professor Renato Resende 93 

Angelim, favorável ao projeto de extensão intitulado: "Workshop Cidades 94 

Sustentáveis: Desafios para o Saneamento Pós-pandemia", período de execução: 95 

09/06/2021 a 11/06/2021, sob a coordenação da professora Katia Alcione Kopp. Em 96 

votação, todos os ad referendum foram aprovados por unanimidade. Pauta 3.1 - 97 

Eleição da coordenação de estágio do curso de graduação em Engenharia 98 

Ambiental e Sanitária (PORTARIA 013/2019 de 12 de julho de 2019) - A presidente 99 

parabenizou o excelente trabalho da professora Renata Medici Frayne Cuba, atual 100 

coordenadora de estágio do curso de graduação em Engenharia Ambiental e 101 

Sanitária, exercendo essa atividade por quatro anos. A referida coordenadora 102 

agradeceu e se dispôs a passar informações à coordenação sucessora. A 103 

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2069991&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000076&infra_hash=e075b583f33c9240d248c683f150f7c7138a422f103d556a6d99edf6b21a9584
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2264170&id_procedimento_atual=2205101&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000076&infra_hash=15f8f618a5a0c881ef203d72563947b19e400e6398a02dade5d4bd906ca629f9
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2293030&id_procedimento_atual=2205101&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000076&infra_hash=e58489aae77b03859f779f43149d9b226b134a4e1da341ce5b16229048e0fbea


professora Juliana Dorn Nóbrega se disponibilizou a assumir como nova 104 

coordenadora de estágio do curso de graduação em Engenharia Ambiental e 105 

Sanitária, sendo confirmada no posto sem objeções. Pauta 4 – Recondução dos 106 

Chefes de áreas – A direção propôs a recondução dos chefes de áreas: Gestão 107 

Ambiental e Geomática – Katia A. Kopp e Denilson Teixeira; Construção Civil – 108 

Andrielli Morais de Oliveira e André Luiz Bortolacci Geyer; Estruturas - Sylvia Regina 109 

Mesquita de Almeida e Janes Cleiton Alves de Oliveira; Hidráulica e Saneamento – 110 

Joel Roberto Guimarães Vasco e Renata Medici Frayne Cuba; Geotecnia – Lilian 111 

Ribeiro de Rezende e Carlos Alberto Lauro Vargas; Em discussão, não houve 112 

discordância dos conselheiros. A presidente, bem como o professor Maurício, vice-113 

diretor da EECA, agradeceram a todos os chefes de áreas, que têm desempenhado 114 

papel fundamental em seus cargos. Pauta 5 – Palavra livre aos conselheiros – A 115 

presidente parabenizou o professor André Luiz Bortolacci Geyer pelo pleito de 116 

consulta à comunidade acadêmica referente às chapas com candidatas a reitoras da 117 

UFG. Parabenizou também os servidores homenageados pelas atividades 118 

ambientais no evento protagonizado pela UFG/Saneago e os docentes que 119 

receberam medalha na Câmara Municipal de Goiânia. A presidente frisou que todas 120 

essas ações de reconhecimento aos servidores também valorizam a EECA. O 121 

professor José Vicente Granato de Araújo falou acerca da importância de uma 122 

solenidade de colação de grau. A presidente informou que a partir desse semestre já 123 

haverá a solenidade on-line. O professor Edgar Bacarji explanou sobre a sua 124 

experiência como editor em revista e pediu aos colegas que, quando solicitados a 125 

avaliar artigos, façam um esforço para dizer sim e pediu a todos para tomarem o 126 

cuidado de não serem excessivamente criteriosos. A professora Sylvia Regina 127 

Mesquita de Almeida sugeriu a possibilidade de realização de cerimônia de colação 128 

de grau ao ar livre, reunindo vários cursos em um mês que não haja previsão de 129 

chuva. A presidente disse que levará a ideia à frente. Ao fim, a presidente agradeceu 130 

a todos os conselheiros e foi encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, 131 

Alexandra Alves de Oliveira, assistente em administração na Escola de Engenharia 132 

Civil e Ambiental, lavrei a presente ata que, se julgada conforme, será aprovada na 133 

próxima reunião ordinária do Conselho Diretor. 134 


