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1. Informes; 

 Informes da Chefia: 
o A professora Cláudia deu as boas-vindas aos professores em razão do início do 

semestre letivo; 

o Informou sobre a finalização do processo de troca dos aparelhos de ar 

condicionado e lâmpadas de LED do programa de eficiência energética, como 

também início da implantação das placas para funcionamento de energia solar 

em toda FT; 

o Informou ainda que nos dias 10, 11 e 12 de setembro ocorrerá a Feira de 

Internacionalização na UnB; 

o Ressaltou a circular da BCE sobre o envio das teses de pós-graduação; 

o Ressaltou também os editais abertos no DPI sobre certificação de equipamentos e 

editais de participação de eventos para alunos das pós-graduações; 

o Informou sobre uma palestra com Presidente Capes no dia 19/08 as 15 h no 

auditório da Reitoria. 

 

 Informes dos representantes do ENC nos Conselhos da FT: 

o A prof.ª Ariuska informou que na 1ª reunião da Câmara de Graduação deste 

semestre foi anunciado corte de verbas; 

o O prof. Eleudo comunicou sobre uma solicitação de 3ª reintegração de um 

estudante, mesmo o Conselho tendo votado contra e ser contra o regulamento da 

UnB o aluno conseguiu via recurso no Decanato; 

o A profª Ariuksa informou que foi debatido o caso de uma solicitação de recurso 

de revisão de menção em que o professor afirmou que não reprovava alunos por 

falta, mas um estudante foi reprovado por este motivo. A recomendação é de que 

os professores cobrem a presença sempre, já que a mesma é obrigatória; 

o O prof. Carlos informou sobre as novas regras da FT sobre credenciamento e 

recredenciamento de docente nos Programas de Pós-graduação dos cursos; 



o Também informou que o CNPQ suspendeu a indicação de bolsas; 

o Relatou ainda que houve visita da CAPES no PTARH e PPGT; 

o A prof.ª. Cláudia informou da criação das regras, regulamento da FT, para 

indicação de professor emérito; 

 

 Informes Gerais: 

o O prof. Gilberto anunciou que os laboratórios do ULEG já estão com atividades; 

o Indicação do nome do prof. Manoel Porfírio Cordão Neto para Coordenação da 

área de Geotecnia; 

o Recondução do professor Gilberto Gomes para Coordenador da área de 

Estruturas; 

 

 

2. Aprovação das atas das reuniões anteriores 620ª e 621ª; 

Decisão: Ata da 620ª reunião - aprovada por 25 votos favoráveis e 1 abstenção. 

    Ata da 621ª reunião - não houve por falta de quórum. 

 

3. Processos encaminhados ad referendum: 

 Solicitação de afastamento do professor Gregório Luis Silva Araujo a fim de participar do 

Congreso Internacional de Innovacion em Ingenieria Civil, na Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, no período de 30/09/2019 a 04/10/2019 em Tunja, Colombi 

Decisão: Aprovado por unanimidade; 

 

4. Cadastramento do Engenheiro Nelson Padrón Sánchez como professor voluntário na área de 

Geotecnia; 

Decisão: Manter em pauta.  

Foi criada uma comissão para elaboração das regras de Professor Voluntário do 

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, com os professores Sérgio Koide, Cláudio 

Pereira, Francisco Evangelista, Michele Casagrande, Félix Júnior e Fábio Zanchetta. 

 

5. Aprovação do Plano de Trabalho de Estágio Probatório do professor Leandro Lima 

Rasmussen; 

Decisão: Aprovado por unanimidade; 

 

6. Aprovação do Plano de Trabalho de Estágio Probatório do professor Rafael Cerqueira Silva; 

Decisão: Aprovado por unanimidade; 

 

7. Outros assuntos 

Decisão: foi aprovada a inclusão de ponto de pauta por unanimidade. 

Assunto: Flexibilização do horário de trabalho dos servidores da Secretaria de Graduação do 

ENC. 

A professora Cláudia explicou sobre o processo de flexibilização do horário de trabalho dos 

servidores da Secretaria de Graduação do ENC. Informou que o horário de funcionamento 

da secretaria passaria a ser de 07h30 as 19h30 ininterruptamente, e ressaltou que o ENC tem 

várias disciplinas sendo ministradas após às 18h, a exemplo da disciplina noturna para o 

curso de Arquitetura e Urbanismo e dos diversos empréstimos de salas de aula neste horário 

para o curso de Engenharia de Produção. 

O professor Eleudo informou que o processo de flexibilização do Departamento de 

Engenharia Florestal já foi aprovado, e ressaltou as diferenças de número de professores, 

alunos e servidores entre os dois Departamentos (EFL possui aproximadamente 21 

professores, 400 alunos e 5 funcionários. ENC possui aproximadamente 70 professores, 900 

alunos e 22 funcionários). 



O professor Sérgio Koide esclareceu que o número de alunos dos cursos de Engenharia Civil 

e Engenharia Ambiental dobrou nos últimos anos sem aumentar o espaço físico disponível, e 

que a forma de atender esta demanda foi estender o horário das aulas para depois de 18h.   

O professor Carlos Lima perguntou se os secretários das pós-graduações entrariam no 

processo da flexibilização e foi informado que, no momento, nem os coordenadores nem os 

servidores das pós-graduações demonstraram interesse em unir as secretarias, visto que cada 

programa atende as suas demandas em espaços físicos individuais e essas demandas são 

especificas de cada programa. 

O professor Wagner solicitou que, independente do pleito da flexibilização, a porta da 

secretaria não fosse trancada no horário do almoço, porque os professores precisam entrar na 

secretaria neste horário. 

A servidora Ana Sophia esclareceu que não é possível deixar a porta destrancada durante o 

horário de almoço, porque a demanda de professores, alunos e outros servidores é grande 

neste horário e acaba inviabilizando o descanso dos servidores, além do cuidado com o 

patrimônio e documentos da secretaria. 

 Decisão: Foi aprovada por unanimidade a ciência, concordância e encaminhamento da 

 proposta da flexibilização. 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e eu, Ana Sophia Bezerra Vieira 

(             ), lavrei a presente Ata, que depois de aprovada será assinada pela Presidente do 

Colegiado. 

 

 

Professora Cláudia Gurjão 

Presidente do Colegiado do ENC 
 


