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1. Informes; 
 Informes da Chefia: 

o A Profa. Cláudia solicitou para os professores acessarem o SEI para verificar 
Revisões de Menção, Aproveitamento de Estudos, entre outros; 

o Esclareceu sobre afastamento de docentes durante os finais de semana; 
o Solicitou auxílio com relação ao levantamento do patrimônio, principalmente das 

áreas de Geotecnia e PECC. O relatório precisa ser entregue até 27/10; 
o Informou sobre o conserto, em andamento, dos banheiros dos alunos na FT; 
o O Prof. Eleudo falou sobre as ordens de serviços para o SG-12 abertas em 2019 

(aproximadamente 110). De vinte e uma (21) OS relacionadas à troca de 
lâmpadas, 17 já foram atendidas; outras OS estão sendo resgatadas para 
acompanhamento e resolução; A Profa. Cláudia agradeceu a ajuda do Prof. Paulo 
César na resolução do problema junto à prefeitura do campus, pois devido às 
várias reclamações da situação, comunicadas à direção da FT e também à 
PRC/UnB, a situação estava insustentável a ponto dos professores comprarem do 
próprio bolso as lâmpadas e mandarem trocar. 

 Informes dos representantes do ENC nos Conselhos da FT: 
o Prof. Gilberto teve reunião na Reitoria para tratar dos resultados da Semana 

Universitária. Dois pontos de maior reclamação: baixa participação de alunos de 
graduação e baixa adesão de professores (alguns professores não liberaram os 
alunos e deram aula); Serão trabalhadas novas formas de como aumentar essa 
participação; 

o O Prof. Gilberto comunicou que está trabalhando na Semana Tecnológica, que 
será realizada de 21 a 27/10, no Parque da Cidade e que a Concreta irá participar; 

o Profa. Ariuska solicitou o debate sobre a carga horária de extensão. Informou 
que, por lei, 10% da carga do curso deve ser de extensão. Solicitou que em algum 
momento, em breve, isso seja discutido no colegiado. A Profa. Cláudia 



comunicou que os PPC dos cursos devem ser revistos, principalmente os 
regulamentos de extensão, junto ao NDE, e também no Colegiado do ENC; 

o Prof. Pastor falou sobre o projeto de extensão “Bicicleta Livre” que seria 

importante discutir sobre o que é, como está sendo feito, o que a UnB está 
fazendo com relação à extensão; 

o Prof. Manoel informou que passaram as regras de Professor Emérito no Conselho 
da FT; 

o O Prof. Manoel informou, também, que foi criada uma comissão para rever o 
regimento da Faculdade de Tecnologia, formada pelos professores: Manoel, da 
Engenharia Civil, Daniel, da Engenharia Mecânica e Alexandre Florian, da 
Engenharia Florestal. 

 
 Informes Gerais: 

o Prof. Evangelista comunicou que é o novo Coordenador da Área de Estruturas 
pelos próximos dois anos; 

o Prof. Eleudo comunicou sobre a obtenção do título de doutor, obtido em julho, e 
agradeceu aos professores Newton e Lenildo, seus orientadores, bem como ao 
Programa de Pós-graduação em Geotecnia e ao colegiado do ENC. Comunicou 
também que Prof. Leonardo Inojosa defendeu sua tese de doutoramento 
recentemente; 

o Prof. Fábio Zanchetta também comunicou que é novo Coordenador da Área de 
Transportes, por 2 anos. Sugeriu que os coordenadores de área e chefia se 
reúnam para delinear a discussão sobre Extensão. 

 
2. Aprovação da ata da 622ª reunião; 

Decisão: aprovada por 20 votos favoráveis, 0 contrários e 5 abstenções. 
 

3. Processos encaminhados ad referendum: 
 Solicitação de afastamento do Prof. Francisco Javier Contreras Pineda a fim de 

participar do Workshop sobre a Previsão de Futuros Estilos de Vida com Baixo 
Carbono e Instrumentos de Transição Projeto Fase II (Workshop for Envisioning 
Future Low-Carbon Lifestyles and Transitioning Instruments Project Phase II), no 
Instituto de Estudos Ambientais Globais (Institute for Global Environmental 
Strategies – IGES), no período de 01/10/2019 a 07/10/2019 em Lahti, Finlândia. 

 Solicitação de afastamento do Prof. Carlos Henrique Ribeiro Lima a fim de 
participar do The 9th International Workshop on Climate Informatics, na École 
Normale Supérieure, no período de 30/09/2019 a 06/10/2019 em Paris, França. 

 Solicitação de afastamento da Profa. Michele Tereza Marques Carvalho a fim de 
participar do 6th European Lean Educator Conference na School of Management, no 
período de 10/11/2019 a 14/11/2019, em Milão, Itália. 

 Solicitação de afastamento do Prof. Juan Félix Rodríguez Rebolledo a fim de 
participar da 16th the Panamerican Conference on Soils Mechanics and 
Geotechnical Engineering, na Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotecnica, no 
período de 16/11/2019 a 21/11/2019, em Cancún, México. 

 Solicitação de afastamento da Profa. Michéle Dal Toé Casagrande a fim de participar 
da 16th the Panamerican Conference on Soils Mechanics and Geotechnical 
Engineering, na Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotecnica, no período de 
16/11/2019 a 21/11/2019, em Cancún, México. 

 Solicitação de afastamento do Prof. André Luís Brasil Cavalcante a fim de participar 
da 16th the Panamerican Conference on Soils Mechanics and Geotechnical 
Engineering, na Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotecnica, no período de 
16/11/2019 a 21/11/2019, em Cancún, México. 

 Solicitação de afastamento do Prof. Pastor Willy Gonzales Taco a fim de participar 
do II Congreso de Estudiantes de Ingenieria Civil – 2019, na Facultad de 



Arquitectura e Ingeniería Civil y del Ambiente / Universidad Católica Santa Maria, 
no período de 09/11/2019 a 15/11/2019 em Arequipa, Peru. 

 
Decisão: Aprovado por 24 votos favoráveis, 0 contrários e 1 abstenção; 

 
4. Criação de Comissão de Infraestrutura para realizar o levantamento das necessidades de 

espaço físico do ENC para reocupação do local que atualmente é utilizado pelo 
Departamento de Engenharia Florestal; 

 A Profa. Cláudia chamou a atenção sobre a necessidade de fazer esse 
levantamento da ocupação do espaço do ENC, ocupado pela Engenharia 
Florestal por diversos anos, por vários motivos: primeiro, há dez anos foi criado 
o curso de Engenharia Ambiental que conta com quase 400 alunos e 22 
professores, funcionando num espaço que funcionava só o Curso de Engenharia 
Civil; segundo, os dois cursos do Departamento necessitam de espaços para 
laboratórios e que muitos funcionam em espaços improvisados no SG-12; 
terceiro, que os cursos foram avaliados com nota máxima e necessitam continuar 
mostrando melhorias na infraestrutura; quarto, que o curso de Engenharia de 
Produção solicitou da Direção da FT, via SEI, o espaço integral onde funciona a 
Engenharia Florestal. A Profa. Cláudia comunicou a importância de verificarmos 
as nossas necessidades e a possibilidade de cessão de algum espaço para 
Engenharia de Produção, em virtude de criação de Pós-Graduação, visto que 
faremos readequações também no SG-12, após a ocupação do espaço 
desocupado pela Engenharia Florestal. 

 A Profa. Cláudia comunicou que os coordenadores necessitam responder via SEI 
encaminhando os nomes, de um titular e um suplente, de cada área, que irão 
compor a comissão presidida pelo Prof. Eleudo, até 16/10; 

 A profa. Cláudia informou que o Prof. Leonardo Inojosa está com um projeto de 
iniciação científica fazendo um levantamento das áreas da FT e por isso já fez o 
levantamento de como está o espaço hoje ocupado pela a Engenharia Florestal; 

 A Profa. Cláudia informou também que, com os trabalhos dessa comissão, 
haverá uma readequação do SG-12, inclusive para normas do Corpo de 
Bombeiros do DF, assunto ressaltado pela Profa. Adelaida. 

   
5. Abertura de concurso para professor efetivo do Departamento de Engenharia Civil e 

Ambiental, para a vaga do Prof. Luciano Mendes Bezerra, por ocasião de sua aposentadoria. 
Áreas: Estruturas Metálicas e Teoria das Estruturas. 
 
Decisão: Aprovado por 24 votos favoráveis, 0 contrários e 1 abstenção; 
 
A Profa. Valdirene solicitou, para outra reunião, abrir discussão com relação à distribuição 
de vagas dentro do Departamento. A Profa. Adelaida sugeriu fazer um levantamento de 
indicadores de número de professores por alunos atendidos. Nesse sentido, foi sugerida a 
criação de uma comissão formada pelo chefe do departamento, coordenadores de graduação 
e coordenadores de áreas para fazer um levantamento de professores x alunos da graduação e 
pós-graduação, onde todos concordaram. 

 
6. Celebração dos 50 anos da formatura da primeira turma do ENC; 

 
O Prof. Sergio Koide comunicou que a celebração está agendada para dia 22/11, no 
Auditório da Faculdade de Tecnologia, a partir de 16h com as homenagens aos alunos e 
professores e às 18h um coquetel.  
 



A Profa. Cláudia comunicou que foi feito, junto ao CREA e ao SAA/UnB um levantamento 
dos engenheiros e professores da primeira turma. Na ocasião será apresentado o novo site do 
ENC e serão feitas homenagens a alguns funcionários do departamento.  
 
Nesse sentido, o Prof. Koide apresentou uma solicitação de concessão de título de Mérito 
Universitário ao servidor Antônio Cândido Ribeiro, o Prof. Cláudio solicitou para o servidor 
Diego Henrique Gomes de Melo e a Profa. Eugênia para os servidores José Joaquim da Silva 
e Severino Joaquim da Silva. Essas solicitações serão encaminhadas ao Conselho da FT e 
aos demais Conselhos Superiores da UnB para análise das concessões, segundo os termos do 
art. 164 do Regimento Geral da UnB. 
 
Decisão: Aprovado por unanimidade. 

 
7. Outros assuntos. 

A Profa. Cláudia solicitou a inclusão de três pontos de pauta. 
Decisão: Aprovado por unanimidade; 
 
1. Indicação dos nomes para compor Comissão de formatura de acordo com SEI 

23106.126868/2019-74. A Comissão de formatura do curso de Engenharia Civil que será 
Profa. Cláudia Gurjão e os alunos Mariana de Alvarenga Silva e Lucas de Paula 
Vasques, e do curso de Engenharia Ambiental Profa. Ariuska Amorim e os alunos 
Roberta Carina da Silva Rodrigues e Gino Pedreira Lucchese. 

Decisão: Aprovado por unanimidade; 
 
2. Aprovação do Projeto de Pesquisa LAB BIM (SEI 23106.113677/2019-42), do Prof. 

Antônio Miranda; e do Projeto de pesquisa INSMONEST (SEI 23106.116705/2019-83), 
do Prof. Rodrigo Lameiras; 

Decisão: Aprovado por unanimidade; 
 
3. Representantes do ENC junto a ADUnB, professoras Ariuska e Cristina apresentaram e 

abriram um debate sobre a situação atual das IFES e das agências de fomento à pesquisa. 
 
 
 

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 

 


